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 بنام خداوند متعال

درگوشه سمت چپ صفحه ، "     Bookmark" عالمت    روي خبار سرخط ا مشاهد براي لطفا

وبرای دستیابی به شرح اخبار "+" همچنین برای مشاهده عنوان هر خبر برروی عالمت   کلیک  نموده 

 کلیک فرمائید  Bookmarkصرفا برروی عناوین در 

 

 روی اتصال رایانه به اینترنتدرصورت  خبرهای مرتبط احتمالیبرای دستیابی به خبردر منبع اصلی و 

  .نمایید کلیك "لینک التین آبی رنگ ذیل هر خبر"

انتشار مطالب خبری لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطالع کاربران از فضای 

 .شود ای بازنشر می رسانه

 :تهیه شده در سایت دفتر کشاورزی به آدرس ذیل نیز قابل مطالعه و دانلود استاخبار 

 http://iccima.ir/fa/matboat/dakheli.htm 

 آب

 - 93/06/21فارس

 ژرفهای  پیامدهای استفاده از آب/ های فسیلی در فالت ایران بعید است وجود آب

با شرایط : های فسیلی در فالت ایران بعید است، گفت استاد آبیاری دانشگاه فردوسی مشهد با بیان اینکه وجود آب

ها الزم است اما باید پیامدهای  کم آبی کشور انجام کارهای تحقیقاتی و پژوهشی برای یافتن و استفاده از آن آب

 .استفاده از آن هم بررسی شود

در مورد اظهارات وزیر نیرو در  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی   آبیاری دانشگاه فردوسی مشهد در گفت امین علیزاده استاد

هایی است که  های فسیلی آب منظور از آب: گفت( های فسیلی آب)مورد انجام کارهای مطالعاتی برای برداشت آب از اعماق زمین 

 .مانده است میلیون سال قبل در اعماق زمین 05حدود  از

و ( های ژرف یا فسیلی آب)آبی قرار دارد و باید در مورد تمام منابع آبی موجود و احتمالی  وی با بیان اینکه کشور در شرایط کم

ها و  کرمان بررسی منطقهچند سال پیش در  در این رابطه: تحقیق و بررسی کرد، افزود از آنها برداری امکان استفاده و بهره

 .ندارم تحقیقاتی انجام شد ولی از نتایج آن اطالعی در دست

 کنند برداری می های فسیلی بهره لیبی و عربستان از آب *

های فسیلی مربوط به دوران کرتاسه  در کشورهایی مثل عربستان و لیبی آب: استاد آبیاری دانشگاه فردوسی مشهد تصریح کرد

 .برداری شده است از آن بهره بدست آمده و حتی

باقی  بر روی منابع آب آن دوران است که پس از خشک شدن دریاها در ها سال پیش دوران کرتاسه مربوط به میلیون: وی افزود

ها سال کشورهایی مثل  و سطح دریاها پوشانده شده و اکنون پس از میلیون سنگ بوجود آمد هایی از ماسه مانده از دریاها الیه

  .کنند برداری می ها بهره های ژرف و فسیلی از آن یابی به این آب با دست عربستان و لیبی

 های فسیلی در فالت ایران بعید است  وجود آب* 

http://iccima.ir/fa/matboat/dakheli.html
http://www.farsnews.com/
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اگر هم آب فسیلی موجود باشد باید کارهای : هایی در فالت ایران موجود باشد، گفت است چنین آب علیزاده با بیان اینکه بعید

 .آن انجام شود و این کار ایرادی ندارد برداری و استفاده از رد امکان برداشت و بهرهتحقیقاتی در مو

 گراد دارند در جه سانتی 56های فسیلی داغ و دمایی بیش از  آب* 

ن این گراد دارند بنابرای درجه سانتی 50های ژرف معموال داغ و دمایی باالتر از  آب: استاد آبیاری دانشگاه فردوسی مشهد بیان داشت

 .ها تا وقتی خنک نشوند امکان استفاده ندارد آب

ها باید  ها، آب حاوی مقداری زیادی امالح هستند بنابراین برای استفاده از آن های فسیلی شور و همچنین آب: علیزاده تصریح کرد

 .امالح زدایی شوند

های فسیلی در  در صورتیکه آب: شاره کرد و افزودهای فسیلی ا وی در ادامه به یکی دیگر از مشکالت بر سر راه استفاده از آب

ها قرار گرفته  ها در الیه ماسه سنگ جایی آن وجود دارد ولی اگر این آب برداری و جابه بهره  های آهکی قرار داشته باشند امکان الیه

 .ها بسیار سخت است باشند امکان برداشت از آن

 تاس ناپذیر و محدود های فسیلی تجدید منابع آب *

شود  های زیست محیطی می های ژرف موجب آسیب استاد آبیاری دانشگاه فردوسی مشهد در پاسخ به این سؤال که آیا برداشت آب

ها اشکاالت  حجم معین است بنابراین بسته به موقعیتی که دارند برداشت آن و دارای ناپذیر های فسیلی تجدید آب :یا خیر، گفت

 .کند زیست محیطی می

 های زیرزمینی شناسایی شود زیست محیطی برداشت از آب های آسیب* 

های زیست محیطی آن کار پژوهشی انجام شود، اظهار  آسیب باید روی های فسیلی علیزاده با بیان اینکه قبل از برداشت از آب

های زمینی و  ن نشستامکا ها و های باال، تخلیه آب های فسیلی ممکن است مشکالتی از قبیل تحمل فشار الیه برداشت آب: داشت

ها کار تحقیقاتی و پژوهشی انجام و  همچنین ایجاد زمین لرزه را باعث شود بنابراین باید در هر موقعیتی برای برداشت از این آب

  .پیامدهای زیست محیطی آن بررسی شود

های  و یا امکان استفاده از آبچیان وزیر نیرو هم تحقیق و پژوهش در مورد وجود  منظور آقای چیت: وی در پایان اظهار داشت

  .و فسیلی بوده و با توجه به شرایط کم آبی و منابع محدود آب در کشور انجام این کار اشکالی ندارد ژرف

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=90105535555935 

 

 آب
 آیانا- 5131شهریور  51, شنبه

 توافقی برای کاهش سهم آب کشاورزی نشده است 

در حالی که بحران آب در کشور جدی است، اما برای کاهش سهم آب کشاورزی، هیچ توافقی با وزارت نیرو انجام 

 .نشده است

، درباره تعیین سهم آب بخش (ایانا) مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های زیرزمینی بر کسی پوشیده نیست، اما توافقی دال بر کاهش سهم آب بخش  بحرانی بودن وضعیت سدها و آب: کشاورزی گفت

 .کشاورزی با هیچ ارگانی به امضاء نرسیده است

میلیارد مترمکعب  33باشد، در حال حاضر میلیارد مترمکعب  84ذخیره سدهای کشور که باید : محمدحسین شریعتمدار افزود

 .است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930620000126
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های  درصد نسبت به مدت مشابه گذشته کاهش یافته است و عالوه بر آن، سطح چاه 05ها نیز  آب سطح روان: وی خاطرنشان کرد

 .ترین سطح قرار دارد زیرزمینی نیز در پایین

ی مختلف و ازجمله وزارت نیرو برگزار شده، هیچ توافقی برای ها در جلساتی که با بخش: مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد

تعیین سهم آب کشاورزی انجام نشده است، اما معاون وزیر نیرو معتقد است که بخش کشاورزی در سال جاری باید روی حداقل 

 .درصد آب موجود حساب باز کند 05

توان آب شرب مردم و  داشته باشیم، زیرا در شرایط موجود نمی باید فکری به حال بحران فعلی آب: شریعتمدار در پایان تصریح کرد

 .آب بخش کشاورزی را هدر داد

نصف شدن سهم آب "ها درباره  گفتنی است، مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار ایانا، خبر یکی از خبرگزاری

اعتقادات معاون وزیر نیرو عنوان شده است که این امر دال بر امضای سند و : را تکذیب کرد و گفت "کشاورزی تا دو هفته آینده

 ./یا دستور کتبی برای کاهش سهم بخش کشاورزی نیست

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/91890-9.html 

 
 آب

 آیانا- 5131شهریور  51 ,شنبه

 وری آب در سال آینده  پیشنهاد برگزاری کارگاه مدیریت بهره

وری  های آب و خاک در کشور، در برنامه داریم که پیشنهاد دهیم در سال آینده سازمان بهره با توجه به محدودیت

 .گزار کندوری آب بر ای را با عنوان مدیریت بهره وری ایران، دوره آسیا و سازمان ملی بهره

  
، مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی امروز در افتتاحیه کارگاه آموزشی آشنایی با (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

وری در  از آنجا که بهره: در هتل پارسیان اوین، گفت( APO)وری کشاورزی  منظور افزایش بهره تجارب مدیریت مزارع نوآور به

ساله پنجم توسعه  گذاری مورد توجه و تأکید مسئوالن قرار دارد، در برنامه پنج ایران از لحاظ قانونی و سیاست بخش کشاورزی

( سوم یک)درصد  3.0وری از تأمین رشد اقتصادی هشت درصدی مورد نظر حدود  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت سهم بهره

 .استان کشور است 05های بخش کشاورزی در ایران به اندازه تمام  بینی شده و این در حالی است که وسعت فعالیت پیش

های مختلف  در حال حاضر گونه: محمدحسین شریعتمدار تنوع محصوالت کشاورزی را در ایران بسیار متنوع عنوان کرد و افزود

های مختلف کشور  ر اقلیمپروری، دام و طیور د محصوالت زراعی، باغی، گیاهان صنعتی، دارویی، زینتی، چوب، محصوالت آبزی

میلیونی کشور نیاز به تولید محصوالت اساسی غالت و  45شوند هرچند برای تأمین نیازهای غذایی جمعیت حدود  تولید می

 .های روغنی داریم دانه

 

 ریزی برای صیانت از باقیمانده منابع آبی نیازمند برنامه

خشک قاره آسیا قرار دارد، اما چالش اصلی  در منطقه خشک و نیمه با وجودی که ایران از لحاظ اقلیمی: وی خاطرنشان کرد

ریزی و اقدامات اجرایی گسترده برای صیانت از  های اقتصادی بخش کشاورزی در ایران آب است و ما اکنون نیازمند برنامه فعالیت

 .باقیمانده منابع آبی خود هستیم

های مختلف اقتصادی  وری حوزه وری آسیایی در مسیر ارتقا بهره ان بهرههای وسیع سازم ایران از فعالیت: شریعمدار ادامه داد

های مختلف  وری کشاورزی اعضا مطلع است به همین خاطر از گذشته تاکنون در قالب روش ویژه ارتقای بهره کشورهای عضو به

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/19415-1.html
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ای بود که  کشاورزی میزبان دوره جهاد( میالدی 3590)سال گذشته . همکاری دارد APOمبادله اطالعات تجربیات علمی و فنی با 

کشور از چین، کامبوج، بنگالدش،  90کشور آسیایی برگزار شد و در این دوره نیز میزبان نمایندگان  95کنندگان از  با حضور شرکت

 .کره، مالزی، نپال، پاکستان، فیلیپین، سریالنکا، هند، تایلند و ویتنام هستیم

شود چندین مساله مهم کشاورزی نظیر توسعه مزارع نوآور با هدف افزایش  امروز شروع می کارگاه آمورزشی که از: وی تصریح کرد

ور منابع طبیعی، مدیریت ضایعات  های کشاورزی در بین کشورهای آسیایی نحوه مدیریت بهره پذیری بیشتر فعالیت رقابت

راتژیک و زنجیره ارزش محصوالت کشاورزی را مورد ها و ابزارهای دقیق در کشاورزی، بازاریابی است محصوالت کشاورزی، تکنولوژی

 .بررسی قرار خواهد داد

  
 منظور تأمین آب شرب شهروندان برداری از آب کشاورزی به محدود کردن بهره

برداری از آب توسط  ها کشور ناچار به محدود کردن بهره به گفته مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی، در این فصل در برخی از حوزه

 .ورزان به منظور تأمین آب شرب شهروندان شده استکشا

وری در استفاده از منابع محدود آب برای کشور حیاتی است و ما در این زمینه  در این مسیر ارتقای بهره: شریعتمدار یادآور شد

 .های مؤثر از آب هستیم سازی روش در زمینه بهینه APOنیازمند استفاده از تجارب کشورهای عضو 

های نوین آبیاری، همچنان موانع متعددی در مسیر توسعه  رغم وجود تجارب متعدد در کشور در زمینه روش به: د کردوی تأکی

کنم برای توسعه تبادل تجارب اعضا در زمینه آب با محوریت معاونت  ها وجود دارد که در اینجا پیشنهاد می گیری از این روش بهره

 .وری آب باشیم ای با محوریت بهره ی ایران سال آینده نیز میزبان دورهآب و خاک با صنایع وزارت جهاد کشاورز

 

 نوآوری و فناوری تولید، چالش بعدی پس از آب در ایران

: های بخش کشاورزی در ایران را نوآوری و فناوری تولید دانست و اظهار داشت مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی از دیگر چالش

طور تخصصی مباحث مربوط به  عنوان متولی عمومی تحقیقات کشاورزی در کشور به یج بهسازمان تحقیقات آموزش و ترو

کند که هرساله  های مختلف تحقیقات کشاورزی دنبال می سازی دستاوردهای دانش بنیان کشاورزی را در زیرمجموعه تجاری

شوند، اما در این زمینه اجرای نظام جامع  دستاوردهای تحقیقاتی موسسات تحقیقات کشاورزی برای کاربرد در کشاورزی معرفی می

 .نوآوری و فناوری در کشور مورد نیاز است

وری در  عنوان سند راهبردی بهره وری ایران به وری که توسط سازمان ملی بهره برنامه جامع بهره: شریعتمداری همچنین گفت

 .وری مشخص کرده است با بهرههای اجرایی کشور را در رابطه  اقتصاد کشور تنظیم شده، تکالیف دستگاه

وری سازمانی  های دولت بهره مند و هماهنگ با تمام بخش وی اظهار امیدواری کرد که با ابالغ و اجرای این سند بتوانیم به طور نظام

 .را افزایش دهیم

رکت آنان در انجام وری در فعاالن بخش خصوصی و جذب مشا همچنین راهکارهای مناسبی برای افزایش بهره: شریعتمداری افزود

 .های اقتصادی در این سند ارائه شده است کارها و اثربخشی فعالیت

وری به دنبال دستیابی به جایگاه  از این رو، وزارت جهاد کشاورزی با تمرکز بیش از پیش بر مقوله مهم بهره: وی خاطرنشان کرد

 .وری هستیم وسعه بهرهای و ایفای نقش مثبت در عرصه جهانی در استقاده از ت مناسب منطقه

شهریورماه تا  90وری کشاورزی از  منظور افزایش بهره گفتنی است، کارگاه آموزشی آشنایی با تجارب مدیریت مزارع نوآور به

 ./در هتل پارسیان اوین تهران ادامه خواهد داشت APOشهریورماه با حضور نمایندگان عضو  91چهارشنبه 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/91499-9.html 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/19411-1.html
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 آب
 فودپرس-5131شهریور ماه  51دو شنبه 

 جنوب تهران های زمینگزارشی از آبیاری 

 خورند محصوالتی که فاضالب می

از آن طرف ناگهان خبر آبلیموهای غیر . از مواد غذایی، رنگ آرامش را ببینند انگار قرار نیست مردم در استفاده -وحید زندی فخر

این دست خبرها . کند که شیر و ماست پرچرب نخورند شود و از این طرف، وزیر بهداشت اعالم می استاندارد بین مردم منتشر می

 .دهد ه آنها را تحت تاثیر قرار میپیچد و تغذی به سرعت در میان مردم می( که شاید هم برخی از آنها صحیح باشد)

البته این خبر جدیدی . ای ایجاد کند رود که موج تازه اما به تازگی، باز هم خبر استفاده کشاورزان جنوب تهران از آب فاضالب، می

ان آبی است کند، بحر ولی چیزی که اهمیت این خبر را دوچندان می. پردازند ها به این موضوع می نیست و هر از چندگاهی رسانه

قطعا این بحران بر شدت قضیه افزوده و کشاورزان را به استفاده بیشتر از فاضالب، مجبور کرده؛ . ها شده است که گریبانگیر تهران

 .شود قیمت آن حدود یک سوم کمتر از آب چاه است فاضالبی که گفته می

زیرا هستند  .وما تمام محصوالتی از این دست آلوده نیستندشود اما لز اگرچه این محصوالت اکثرا در تهران و حوالی آن توزیع می

مشکل اینجاست که تاثیر منفی . دهند کنند و محصولی سالم تحویل بازار می کشاورزانی که به طور قانونی از آب چاه استفاده می

کار  بنابراین کشاورزان درست. ایجاد شده از حجم کوچک محصوالت آلوده، ممکن است مردم را از مصرف انواع سالم نیز برحذر دارد

 .سوزند که به فکر سالمتی مردم نیستند نیز به آتش گروهی می

 کند عوارضی که محصوالت آلوده ایجاد می

شود که مصرف این محصوالت چه عوارضی در پی دارد؟ عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید  حال این سوال مطرح می

اگر مزارعی مانند برنج یا سبزی با آب فاضالب آبیاری شوند، قطعا مواد شیمیایی خطرناکی وارد »: گوید بهشتی در این ارتباط می

 «.وشو هم از بین نخواهد رفت آن خواهد شد که با شست

ای از همین سبزیجات را در انستیتوی تغذیه مورد آزمایش قرار دادند،  سال پیش وقتی نمونه90به گفته خدیجه رحمانی، حدود 

حال با توجه به شرایطی که برای آب به وجود آمده و . کند، بیشتر از حد نرمال بود نگین آن که ایجاد مسمومیت میفلزات س

رود، مواد شیمیایی موجود در بافت این نوع سبزیجات بیشتر  گسترده شدن خبرهای منتشر شده درباره این موضوع، احتمال می

 .شده باشد

به خصوص برای . های شدیدی را ایجاد کند تواند در طوالنی مدت مسمومیت دغذایی میرحمانی معتقد است که مصرف این موا

گذشته از اینها سرطانزا بودن برخی از این فلزات مانند  .شود اطفال، نوجوانان، سالمندان و زنان باردار این حساسیت دوچندان می

 .ودتر جلوی این تخلف گرفته شودبنابراین بهتر است هرچه ز. آرسنیک به اثبات رسیده و خطری جدی است

ها و اسید فولیک  ها و حامل بسیاری از انواع موادمعدنی، ویتامین البته سبزیجات، منبع عمده ریزمغذی»: گوید این استاد دانشگاه می

از عالوه بر آن ترکیبات رنگی شیمیایی که در سبزی وجود دارد به عنوان آنتی اکسیدان در پیشگیری از بسیاری . هستند

از اینها گذشته سبزیجات منبع عمده تامین فیبر هستند که در پیشگیری از سرطان کولون بسیار . های مزمن موثر است بیماری

 «.اهمیت دارد

مصرف کند تا نیاز بدن او نسبت به ( یک لیوان سبزی خام و نیم لیوان سبزی پخته)واحد 0هر فرد روزانه باید »: افزاید رحمانی می

 «.های مردم باشد بنابراین حضور سبزیجات باید به عنوان یک غذای اصلی در سفره. تامین شودها  ریزمغذی

اندازد و از سویی دیگر عدم مصرف  با توجه به گفته این کارشناس، از یک سو مصرف سبزیجات آلوده سالمت مردم را به خطر می

ا که از چندسال پیش شروع شد، میزان مصرف به شدت کاهش هرچند با انتشار این خبره. دهد آنها قدرت ایمنی بدن را کاهش می
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 .یافته است

زیرا زمینی برای کشت در اختیار او . های مختلف به قضیه نگاه کنیم، شاید کشاورز کمترین تقصیر را داشته باشد اما اگر از زاویه

نند وزارت جهادکشاورزی و بهداشت است که فکری حال این وظیفه نهادهایی ما. تر از آب چاه است قرار گرفته و آبی که بسیار ارزان

زیرا . وکار و معیشت کشاورز بود هرچند پیش از جلوگیری کشت توسط آب فاضالب، باید به فکر کسب. به حال این معضل کنند

کشاورزی تامین شان را از راه  بسیاری از همین کشاورزان که متهم به استفاده نادرست از آب فاضالب هستند، زندگی خود و خانواده

 .این دوراهی است که پیش روی دو وزارتخانه قرار دارد؛ یکی سالمت مردم و دیگری شغل کشاورزان. کنند می

ای اندیشید اما آیا به خطر افتادن  توان چاره کنند، می البته بدیهی است که برای شغل کشاورزانی که در جنوب تهران کار می

 سالمت مردم قابل جبران خواهد بود؟

سیدرضا غالمی، معاون مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت معتقد است که وزارت جهادکشاورزی باید پاسخگوی این مسئله 

 «!به هیچ عنوان چنین چیزی صحت ندارد»: اما وقتی با مسئوالن جهادکشاورزی استان تهران تماس گرفتیم، گفتند. باشد

 شواهد، این موضوع را اثبات کرد

طبق . نو و فیروزآباد رفت تا از نزدیک شاهد ماجرا باشد به مناطق جنوب شهرری مانند قلعه« فرصت امروز»یل، خبرنگار به همین دل

شود قریب به اتفاقشان از آب فاضالب تغذیه شده و  هایی که در آن بالل یا برنج کاشته می شواهدی که به دست آمد، زمین

توان به اصل قضیه پی  با مراجعه به مشاوران امالک آن منطقه نیز به راحتی می. نیستندکشاورزان آن حوالی دیگر به دنبال آب چاه 

های  جالب اینجاست که یکی از اداره. های کشاورزی بپرسید ها بروید و از نوع تامین آب زمین کافی است به یکی از بنگاه. برد

وقتی از افراد بومی آنجا بپرسید که . شد ب فاضالب رد میهایی بود که از کنارشان آ جهادکشاورزی هم در فاصله چندمتری زمین

شنوی که ممکن است برایت تکراری باشد؛ زد و  گیرد، تنها یک جواب می چرا وزارت جهادکشاورزی، جلوی این همه تخلف را نمی

 !بند و تبانی

http://www.foodpress.ir/Post 

 

 

 انتصابات

 آیانا- 5131شهریور  51, دوشنبه

 معرفی نماینده جهاد کشاورزی در هیئت عالی انتظامی نظام دامپزشکی 

عنوان نماینده وزارت جهادکشاورزی در هیئت عالی انتظامی سازمان نظام دامپزشکی معرفی  زاده به مسعود هاشم

 .شود می

زاده، معاون تشخیص  روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، مسعود هاشمو به نقل از ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران  

عنوان نماینده وزارت جهاد کشاورزی جهت عضویت در هیئت عالی انتظامی  و درمان سازمان دامپزشکی کشور، طی حکمی به

 .سازمان نظام دامپزشکی کشور معرفی شد

 ./دامپزشکی کشور را در کارنامه کاری خود داردزاده سابقه ریاست سازمان نظام  الزم به ذکر است، هاشم

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/91800-9.html 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=81c4f994294a4044aa4dc286ba004951&Title=%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%20%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/19453-1.html
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 اقتصاد کالن

 - 93/06/18فارس

 تضمینیآمادگی بورس کاالی ایران برای اجرای قیمت / تاکید بر تقویت بازار ثانویه

عضو هیات مدیره سازمان بورس از آمادگی بورس کاال برای اجرای روش قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی در 

در شیوه جدید، هزینه حمل و نقل، نگهداری، تحویل و انبارداری حذف و از این : محصوالت کشاورزی خبر داد و گفت

 .تواند به کشاورز کمک کند طریق دولت می

اجرای ایده قیمت تضمینی : مدیره سازمان بورس، اظهار داشت، قاسم محسنی عضو هیات سنابه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

وزارت جهاد   :آمده است 41وری بخش کشاورزی مصوب سال  قانون افزایش بهره 03از مدتی پیش مطرح بود و از آنجا که در ماده 

تضمینی استفاده کند،  تواند به جای خرید محصوالت کشاورزی که قیمت تضمینی برای آن اعالم شده از روش قیمت کشاورزی می

این ایده در نشست اخیر مسئوالن ارشد وزارت امور اقتصادی و دارایی و مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح شد و در نهایت 

 .کار بورس کاال قرار گرفت  در دستور

در روش قیمت تضمینی به : زودگذاری و مدیریت ریسک سازمان بورس در تبیین روش جدید اف ریزی، سیاست رئیس کمیته برنامه

جای اینکه دولت کاال را از کشاورز خریداری و انبار کند، تا در مقطعی دیگر به فروش برساند، کشاورز خود، مستقیم یا با واسطه 

 .کند، تا بر اساس مدل عرضه و تقاضا قیمت آن مشخص شود کاالیش را در بورس کاال عرضه می

ر متقاضی حاضر شد محصول را به آن قیمتی که دولت تعیین کرده یا باالتر از آن بخرد که چه بهتر اگ  در این شیوه: وی ادامه داد

 .و گرنه ما به التفاوت آن به کشاورز پرداخت خواهد شد

مسئوالن ارشد وزارت امور اقتصادی و دارایی و مدیران   محسنی به بازارهای اولیه به عنوان یکی دیگر از محورهای نشست اخیر

 .اولیه است   در این جلسه بیان شد که هدف اصلی ما در بازار سرمایه تقویت بازار: زمان بورس و اوراق بهادار اشاره کرد و گفتسا

دومین هدف بنیادی را بسترسازی مناسب برای ایفای نقش قوی تر بورس های کاالیی در اقتصاد   عضو هیات مدیره سازمان بورس،

ها به سمت  شود و هم قیمت ها داد و ستد می م هم کاالهای اساسی و استراتژیک بیشتری در این بورسبا این اقدا: دانست و افزود

 .شفافیت بیشتر حرکت خواهد کرد

های  در بخش بازار مشتقه هم هدف ما این است که این بازار را تقویت کنیم؛ چون ابزارهایی برای پوشش ریسک: وی تصریح کرد

 .تقویت کند  تواند بازار ثانویه را و ارز و طال وجود دارد که میهای مختلف کاال  نوسان نرخ

از طریق نقد   نیز در نهایت  بازار ثانویه: گذاری و مدیریت ریسک سازمان بورس سپس اضافه کرد ریزی، سیاست رئیس کمیته برنامه

ای اولیه تاثیر می گذارد و هم قادر خواهد بود، به شوندگی الزم برای اوراق بهاداری که دربازار اولیه به فروش می روند، هم بر بازاره

 .بورس های کاالیی و انرژی عمق دهد

بندی و به صورت  های مدیران ارشد بازار سرمایه و مسئوالن وزارت اقتصاد چه زمان جمع محسنی در پاسخ به این سوال که دیدگاه

ارد؛ یک فصل آن مطالعه اسناد باالدستی مثل برنامه های متعدد د این گزارش فصل: گزارش به دولت ارسال خواهد شد، گفت

های اقتصاد مقاومتی است که باید مطالعه و عملکرد بازار  های کلی نظام، سند چشم انداز و سیاست چهارم، برنامه پنجم، سیاست

ی انجام شده و چه کارهایی سرمایه در مورد آن تشریح شود، از این جهت که بگوییم در زمینه اجرای این قوانین، تاکنون چه کارهای

 .باقی مانده است

http://www.farsnews.com/
http://www.sena.ir/Sena__21945__%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87--%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C.Se
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فصل بعدی هم در مورد وضع موجود بازار سرمایه و تشریح آن است که این دو فصل قرار است تا پایان شهریورماه جاری : وی گفت

   .نهایی شود

هایی که پیش روی  شفصول بعدی هم که به مطالعات کشورهای دیگر و نهایتا چال  به گفته عضو هیات مدیره سازمان بورس،

 .های بعد تکمیل خواهد شد کند، در ماه ها را مطرح می ماست می پردازد و برنامه های پیشنهادی برای مقابله با این چالش

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=90105594555145 

 

 اقتصاد کالن
 فودپرس- 5131شهریور ماه  15جمعه 

 جزییات بخشنامه + سازمان هدفمندی یارانه ها نرخ مصوب سبوس را اعالم و ابالغ کرد

 ها، خوراک دام، ها، کارخانه ها، مرغداری ، نرخ مصوب هر کیلوگرم سبوس را برای عرضه در دامداریها هدفمندی یارانهسازمان 

 .تومان اعالم و ابالغ کرد 520، آبزیاننانوایی ها و بخش 

های  کنندگان و تولیدکنندگان بر اساس تصمیم مصرف سازمان حمایت، (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

شده کارگروه تنظیم بازار در جلسات شهریور ماه جاری، با صدور بخشنامه ای به استانداری های سراسر کشور، قیمت و نحوه  گرفته

 .س گندم را اعالم و ابالغ کردتوزیع سبو

بنا بر این گزارش، در ابالغیه رسمی حسن یونس سینکی، قائم مقام بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی که البته این نامه را در مسوولیت 

هزار و  پنجرییس دبیرخانه ستاد هدفمندی یارانه ها امضا و ابالغ کرده است، قیمت تحویل سبوس درب کارخانه آرد هر کیلوگرم 

کف کامیون تعیین شده است و در ...( گیری، سردوزی، بارگیری، توزیع و کیسه، کیسه)های تبعی  ریال با احتساب کلیه هزینه 355

های مسئول مورد پیگرد  ها از تحویل سبوس با قیمت ابالغی، تخلف و مراتب توسط دستگاه آن آمده، هرگونه استنکاف کارخانه

 .گیرد قانونی قرار می

های آرد مکلفند نسبت به تحویل سبوس با قیمت مصوب  بنابراین گزارش، دستورالعمل مصوب ابالغی همچین متذکر شده کارخانه

اقدام کنند و مجازند رأساً نسبت  9010مردادماه  98مورخ  7357/71نامه شماره  به اتحادیه مرکزی دامداران ایران در قالب تفاهم

ها و  ، نانواییخوراک دامهای  ها، کارخانه دامداران، مرغداری)کنندگان  نامه مذکور به سایر مصرف مبه فروش سبوس مازاد بر تفاه

 .بر مبنای قیمت مصوب اقدام کنند( آبزیان

در قالب )ریزی توزیع سبوس  ری از این مصوبه، اتحادیه مرکزی دامداران ایران مسئول تعیین شبکه و برنامهبر اساس بخش دیگ

ای اقدام کند که سبوس  گونه در این بخشنامه، باید به "مکلف بودن"این در حالی است که اتحادیه یاد شده با قید . است( نامه تفاهم

البته نظارت بر فرآیند توزیع بر عهده اتحادیه  .به دامداران عضو و غیرعضو تحویل شودصورت عادالنه و منطقی  در سراسر کشور به

های استانی و با  های موضوعی دامداران در حوزه مرکزی دامداران ایران است و این اتحادیه در تعیین شبکه توزیع از تشکل

 .هماهنگی آنها استفاده خواهد کرد

های کشور، اتحادیه مرکزی دامداران ایران مجاز به  مازاد مصرف سبوس در برخی از استانبه گزارش ایانا، البته با توجه به 

های آرد و اتحادیه  جایی استانی سبوس بر اساس نیاز دامداران شده است، اما بر اساس بند دیگری از این بخشنامه، کارخانه جابه

کنندگان و تولیدکنندگان و  را به سازمان حمایت مصرف مرکزی دامداران ایران موظفند فهرست تولید و توزیع سبوس تولیدی

 .ها ارائه کنند های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت استان سازما

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930618000986
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C+%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87+%D9%87%D8%A7
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%A2%D8%A8%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86+
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9+%D8%AF%D8%A7%D9%85
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کنندگان و تولیدکنندگان همچنان  ها و همچنین سازمان حمایت مصرف های صنعت، معدن و تجارت استان در این میان سازمان

  .و عرضه داخل شبکه هستند( کننده قیمت فروش کارخانه و قیمت مصرف)موظف به نظارت بر رعایت قیمت مصوب 

http://www.foodpress.ir/Post 

 

 اقتصاد محصوالت

 - 93/06/19فارس

 درصد افزایش یافت966نرخ خرید تضمینی محصوالت باغی 

بت با تصمیم دولت برای حمایت از کشاورزان و باغداران نرخ خرید تضمینی محصوالت باغی نس: سخنگوی دولت گفت

 .درصد افزایش یافت 966به سال گذشته 

برای حمایت : ، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در بیان مصوبات امروز دولت گفتخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار افتصادی 

درصد افزایش نسبت به  900تضمینی محصوالت باغی با یابد، و نیز نرخ خرید  از کشاورزان نرخ خرید تضمینی برنج هم افزایش می

 .سال گذشته در راستای حمایت از کشاورزان و باغداران کشور است

 .ای به نرخ بقیه محصوالت کشاورزی و باغی نکرد سخنگوی دولت اشاره

موقع و مناسب نرخ خرید  اعالم به. بر اساس قانون نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی باید شهریور ماه هر سال اعالم شود

تواند تامین امنیت غذایی، جلوگیری از خروج ارز از کشور و افزایش  تضمینی محصوالت کشاورزی و باغی بسیار مهم است و می

 .درآمد کشاورزان را سبب شود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=90105591559045 

 

 اقلیم و منابع طبیعی

 - 93/06/19فارس

 زدایی جنوب کرمان میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح بیابان 91

میلیارد ریال اعتبار برای بحث  91بالغ بر : ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت مدیرکل دفتر بیابان سازمان جنگل

 .محل اعتبارات استانی تخصیص داده شده است زدایی جنوب کرمان از بیابان

وگو با خبرنگار فارس با اشاره به بازدید از طرح تعمیم ترسیب کربن در رودبار  عباس کارگر در حاشیه سفر به رودبار جنوب در گفت

 .استان و به ویژه در منطقه محروم جنوب کرمان در حال اجراست 94این طرح در : اظهار داشت

 90خانوار و با جمعیتی بالغ بر  118روستا با  39هکتار که شامل  755هزار و  05این طرح در مساحتی بالغ بر  :وی بیان داشت

 .هزار نفر در حال انجام است

طرح تعمیم ترسیب کربن در رودبار طرحی : ها، مراتع و آبخیزداری کشور خاطرنشان کرد مدیرکل دفتر بیابان سازمان جنگل

 .شده است شود با توجه به اینکه مطالعات پایه هم انجام ریزی می کارشناسان در عرصه با مردم برنامهای است و حضور  توسعه

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=ac625e9e10194451a455844ba3ff90be&Title=%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C%20%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D9%87%D8%A7%20%D9%86%D8%B1%D8%AE%20%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%20%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B3%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D9%88%20%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%20+%20%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930619001580
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زدایی جنوب کرمان از محل اعتبارات استانی  میلیون تومان اعتبار برای بحث بیابان 355 بالغ بر یک میلیارد و: کارگر تصریح کرد

 .تخصیص داده شده است

ترسیب کربن در شهرستان رودبار جنوب به مدت هفت ماه در روستاهای کروچان، حیدرآباد به گزارش فارس، طرح تعمیم 

 .زهکلوت، شهید آباد، میرمقداد و بوئینگ در حال اجراست

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=90105591555595 

 

 اقلیم و منابع طبیعی
 - 93/06/16فارس

 رودخانه سیری چند؛ ویالسازی را عشق است

ها تخلفی آشکار و واضح است اما مسئوالن مربوطه اقدامی  با وجود اینکه احداث ویال و رستوران در حریم رودخانه

 .دهند برای مقابله با تخریب طبیعت و دخل و تصرف غیرقانونی در منابع طبیعی انجام نمی

کنار رودخانه  –حتما تا به حال اتفاق افتاده که به همراه خانواده راهی طبیعت شده و در مکانی خوش آب و هوا : خبرگزاری فارس

اما اگر از اهالی پایتخت باشید حتما با مشکلی که در ادامه به آن اشاره خواهد شد بیشتر برخورد . اتراق کرده باشید -و یا در جنگل

 .اید کرده

جاده  و مناطق شمال غربی در... احداث ویال و رستوران در مناطق شمالی تهران از جمله جاجرود، لواسان، اوشان، فشم، الالن و 

 .نشینان از این امکانات طبیعی شده است چالوس یکی از معضالتی است که سبب محرومیت بسیاری از پایتخت

کننده آب شرب به  های تأمین ها، انهار طبیعی و برکه این اتفاق در حالی رخ داده است که بر اساس قانون، حریم کیفی برای رودخانه

 .متر است 905طور مقطوع 

هاست که نه تنها در سایه سکوت مسئوالن مربوطه پیشرفت و توسعه یافته بلکه تبدیل به یک  ین تخلف آشکار، سالبا این وجود ا

ای رقم زده است که مردم باید به منظور استفاده از منابع طبیعی و خدادادی، به مالکان جعلی  حق شده و امروز شرایط را به گونه

ها را یا به نام رستوران تصرف کرده و یا با احداث ویال، آنجا را به  این افراد زمین. کنندها پول پرداخت  های اطراف رودخانه زمین

های زیست محیطی است که این  این امر، فارغ از آلودگی. خواران کنند؛ اخاذی به شیوه زمین عنوان ملک شخصی خود معرفی می

 .اند متخلفان موجب آن شده

ای صورت  هایی که متعلق به عموم مردم است بدون هیچگونه پشتوانه غیرقانونی زمین اما واقعا سوال اینجاست که آیا تصرف

توانند این گونه  خواران صورت نگیرد، آنها می هایی از این زمین ها حمایت گیرد؟ به عبارت دیگر آیا اگر در برخی ادارات یا سازمان می

 در اختیار گذاشتن آن، از مردم پول دریافت کنند؟های عمومی کرده و به ازای  حق به جانب اقدام به تصرف زمین

وی معتقد است حداقل حریمی که باید . مجلس در میان گذاشتیم 15این موضوع را با محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 

 .متر است 35های شمال تهران قائل شد  برای رودخانه

اند، چگونه اقدام به  نار رودخانه بلکه درست روی رودخانه درست شدهاز پورمختار پرسیدیم که پس این تعداد رستوران که نه در ک

 کنند؟ آیا اساسا اینها مجوزی برای این کار دارند؟ کسب می

آنها از یک مرجعی که یا اتحادیه بوده و یا صنف . شان قانونی نیست خیر؛ اینها همگی بدون مجوز بوده و فعالیت: وی پاسخ داد

کننده مکان فعالیت، حریم  اند و با همان مجوزی که صرفا به منظور کسب بوده و نه مشخص اخذ مجوز کردهدارها اقدام به  رستوران

 .اند رودخانه را تصرف و در آنجا ساخت و ساز کرده

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930619000016
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
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قطعا این طور نبوده که این . باید یک جایی ثبت شده باشد –قانونی یا غیرقانونی  –ها  اما این باالخره تصرف این زمین

ای ساختمان  ها بدون هیچ ضابطه های اطراف رودخانه را تصرف کرده باشند و یا ویالنشین ای زمین دارها بدون هیچ پشتوانه انرستور

 .ای وجود دارد ضابطگی هم ضابطه قطعا در همین بی. های عمومی احداث کرده باشند خود را در زمین

اما معلوم نیست که آن . نامه دارند بله؛ اینها یک برگه مبایعه: پاسخ داد وی. وگو با پورمختار مطرح کردیم این موضوع را هم در گفت

اند و این نهادها هم متأسفانه برای تأمین  نامه از دهیاری، بخشداری و یا شهرداری مجوز گرفته اما با همان مبایعه. اند را از کجا گرفته

 .کنند مبلغی به منظور اداره امورشان، مجوز فعالیت را صادر می

 .به تعبیر پورمختار، این تخلف، یک تخلف چندگانه است و قطعا در نهایت منجر به یک تصرف غیرقانونی شده است

مجلس این بود که در این شرایط کدام نهاد مسئول مقابله با این پدیده و آزادسازی  15سوال بعدی ما از رئیس کمیسیون اصل 

 یالسازان است؟داران و و رودخانه از تصرف غیرقانونی رستوران

متأسفانه این وزارتخانه هم به وظیفه خودش در این : گوید داند و می ها می پورمختار وزارت نیرو را مسئول حفظ حریم رودخانه

 .به گفته وی وزارت نیرو باید در اسرع وقت علیه این متخلفان اقامه دعوا کرده و موضوع را پیگیری کند. کند ارتباط عمل نمی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=90105590559503 

 

 اقلیم و منابع طبیعی
 - 93/06/15فارس

 جمهور برای ادامه حیات درختان بلوط زاگرس لیارد تومانی رئیسیم 16کمک 

جمهور برای ادامه  میلیارد تومانی رئیس 16آبخیزداری کشور از کمک  ها، مراتع و مدیرکل حوزه ریاست سازمان جنگل

 .حیات درختان بلوط زاگرس خبر داد

کل جدید منابع طبیعی کهگیلویه و  از یاسوج، مسعود منصور ظهر امروز در مراسم معارفه مدیر خبرگزاری فارسبه گزارش 

ها همه  هوا، فرو نشست زمین، سیالب، فرسایش آبی و بادی و خشک شدن تاالب  گرد و غبار ناشی از آلودگی: ردبویراحمد اظهار ک

 .کند از عواملی است که منابع طبیعی را در ایران تهدید می

شود  میتوجهی به منابع طبیعی باعث  آثار بی: ها، مراتع و آبخیزداری کشور عنوان کرد مدیرکل حوزه ریاست سازمان جنگل

ای پایدار خواهد بود که عالوه بر تضمین منابع نسل  های زیادی را برای احیاء این منابع بکر خدادادی هزینه کنیم و توسعه هزینه

 .کنونی منابع نسل آینده نیز تضمین شود

شعار سال منابع طبیعی : پذیر نیست بیان کرد منابع طبیعی بدون کمک و مشارکت مردم امکان رسیدن به اهداف وی با بیان اینکه

 .با مردم و برای مردم است که تالش خواهیم کرد با مشارکت مردم منابع طبیعی را حفظ کنیم

های منابع طبیعی کشور به وقوع پیوست ضمن  های فراوانی در عرصه از ابتدای سال جاری تاکنون آتش سوزی: این مسئول گفت

 .ی کهگیلویه و بویراحمد پایین بودهای منابع طبیع در عرصه میزان آتش سوزی اینکه

العبور این استان امکانات  امکانات منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد برای اطفاء حریق به خصوص در مناطق صعب: منصور افزود

ای استان کوپتر را بر دهم که سبد آب مورد نیاز برای اطفاء حریق توسط هلی خوبی نیست که این قول را به مسئوالن این استان می

 .خریداری کنیم

های  زاگرس به دلیل خشکسالی بیماری درختان بلوط: ادامه داد ها، مراتع و آبخیزداری کشور مدیرکل حوزه ریاست سازمان جنگل

 .هزار هکتاری درختان بلوط اتفاق افتاد 55مداوم در حدود پهنای 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930615001652
http://www.farsnews.com/
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در سفر اخیر ریاست جهموری به استان ایالم از درختان : ح کرددولت اهتمام وِیژه به درختان بلوط دارند تصری وی با بیان اینکه

های  میلیارد تومان را به عنوان پروژه برای روند توقف بیماری و توسعه عرصه 30این استان بازدید کردند و مبلغ  آلوده به بیماری

 .طبیعی اختصاص دادند

تعدادی از : ی متوقف شده و بیماری مهار شده است اذعان کرداین مسئول کشوری با تاکید بر اینکه هم اکنون روند توسعه بیمار

 .کارشناسان فائو به همراه کارشناسان منابع طبیعی کشور در حال ارزیابی دقیق بیماری درختان بلوط زاگرس هستند

ردم در قالب اگر م: منصور مهمترین راه جلوگیری از تصرف اراضی ملی را مشارکت مردم در احیاء منابع طبیعی دانست و گفت

شود و هم اینکه تصرف اراضی ملی  های مصوب در منابع طبیعی مشغول شوندهم میزان اشتغال و درآمد برای مردم ایجاد می طرح

 .کاهش پیدا خواهد کرد

 برخی از افراد سودجو به جای استفاده درست و بهینه از :گفت ها، مراتع و آبخیزداری کشور مدیرکل حوزه ریاست سازمان جنگل

افراد سودجو اعمال  کنند که در این خصوص دستگاه قضایی اقداماتی را برای تحت فشار گذاشتن منابع طبیعی آن را تصرف می

 .خواهد کرد

ای که با سازمان مدیریت بحران کشور  ها و امکانات اطفاء حریق در کشور خوب نیست که با تفاهم نامه دستگاه: وی خاطرنشان کرد

ها خریداری و در اختیار منابع طبیعی قرار خواهد  کمک این سازمان در اطفاء حریق امکانات مورد نیاز استانمنعقد شد عالوه بر 

 .گرفت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=90105590555458 

 

 برنامه و سیاست ها

 - 93/06/17فارس

 ساله آمارهای وزارت جهاد کشاورزی 3عقب ماندگی 

در ابتدای دولت یازدهم به آمارهای وزارت جهاد کشاورزی به ویژه تولید گندم انتقاد زیادی وارد شد و اظهارات رئیس 

شتر روشن اهمیت آمار را در بخش کشاوری بی  جمهور در این باره که آمار تولید و واردات این محصول همخوانی ندارد،

کند و آمارهای تولید دولت جدید را برای  کرد، با توجه به این اهمیت چرا وزارت جهاد کشاورزی آمارها را اصالح نمی

 .کند اطالع عموم در سایت خود ارائه نمی

رت جهاد کشاورزی را مرور کنیم، آخرین آمار مربوط به رسانی وزا ، اگر سایت اطالعخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .تر است سال عقب 0موجود است و به این معنی است که آمارهای وزارت جهاد کشاورزی  15بخش کشاورزی تا سال 

های  ریزی آمارها از این لحاظ است که تمام برنامه  اهمیت انتشار به موقع. شود آمار کشاورزی در اکثر کشورها به روز منتشر می

 .تولید، واردات، صادرات و هر آنچه که قرار باشد در این بخش انجام شود، اساس و خمیرمایه آن آمار است

شود، باید تمام  از آن یاد می« الگوی کشت»ریزی شود که در مدیریت امروز  اگر در بخش کشاورزی قرار است، برای کشت برنامه

های  ریزی کرد، نبود الگوی کشت مناسب در سال اشد، تا بر اساس آن بتوان برنامهآمارهای مربوط به بخش کشاورزی روزآمد ب

کنندگان وارد کرده است که اگر چه مسوالن عدم اجرای آن را به  ناپذیری بر پیکره تولید و تولید گذشته همواره ضررهای جبران

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930615000864
http://www.farsnews.com/
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دلیل نبودن آمارهای روزآمد از سطح کشت و تولید، کنند، اما حقیقت این است که در صورت اجرا نیز به  مسایل دیگر مرتبط می

 .الگوی کشت صحیح اجرا نخواهد شد

نامتوازن بودن عرضه و تقاضا در محصوالت کشاورزی باعث شده که برخی محصوالت با قیمت باال و برخی دیگر با قیمت بسیار 

به دلیل نا متناسب بودن سطح کشت و تولید است که اند، این بیشتر  کننده متضرر شده کننده یا مصرف پایین عرضه شود که تولید

 .تواند دخیل باشد ریزی شود، اگرچه دالیل دیگری هم می باید برنامه

معروف است که « منحنی تارعنکبوتی»نامتوازن بودن عرضه و تقاضا که بیشتر در بخش کشاورزی مطرح است، در علم اقتصاد به 

 .در حال توسعه مطرح استمعموال در کشورهای توسعه نیافته و یا 

پذیر نیست به همین دلیل همواره تناقض  ریزی برای واردات نیز بدون داشتن آمار درستی از تولید داخل امکان همچنین برنامه

شود به عنوان مثال از سالهای گذشته رقمی که وزارت  زیادی بین نیاز به واردات از سوی متولیان امور کشاورزی در کشور دیده می

در حالی که اگر آمار روزآمد و درستی از  رقم وزارت جهاد کشاورزی بود،  کرد دو برابر ت برای نیاز به وا ردات برنج اعالم میصنع

 .شود ریزی برای تولید هم به خوبی انجام می آید ضمن اینکه برنامه تولید و مصرف در کشور باشد این تناقض به وجود نمی

منتشر کرد، اما وزارت   توان کامپیوتری مجهز وجود دارد که به محض استخراج آمار می  سیستمسوال این است، چرا در عصری که 

 کند؟ آیا مسوالن وزارت جهاد کشاورزی به ارزش و اهمیت آمار واقف نیستند؟ جهاد کشاورزی چنین کاری نمی

اد زیادی وارد شد و اظهارات رئیس جمهور در در ابتدای دولت یازدهم به آمارهای وزارت جهاد کشاورزی به ویژه تولید گندم انتق

این باره که آمارهای تولید گندم و وارداتی که انجام شده است، به هیچ عنوان همخوانی ندارد، بیش از هر چیزی اهمیت آمار را در 

بلکه آمارهای  کند که هیچ این بخش روشن کرد، اما چرا وزارت جهاد کشاورزی با توجه به این اهمیت آمارها را اصالح نمی

 . کند کشاورزی در دولت جدید را هم ارائه نمی

 ریزی کند؟ خواهد برنامه های مدیریتی سال آینده و سالهای دیگر را بر اساس کدام آمار می این وزارتخانه برنامه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=90105597555000 

 

 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - 5131شهریور  53: تاریخ

 درصدی 08تعاون نیازمند سقف بودجه / های اصلی وزارت تعاون است  های فعال از برنامه تامین نقدینگی تعاونی

ها  شود بودجه برای تعاونی شود که گاهی دیده می درصد تامین 45ها باید تا  سقف بودجه تعریف شده برای تعاونی:حمید کالنتری

 .گیرد ها قرار نمی تصویب اما در زمان تخصیص به درستی در اختیار تعاونی

تامین نقدینگی تعاونی : تگفخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران حمید کالنتری معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با 

   .ها به ویژه تعاونی های فعال از برنامه های اصلی وزارت تعاون است

   تعامل مجلس و دولت به نفع تعاونی است*  

خوشبختانه با : به مجلس ادامه داد  پیش رو  بودجه تقدیمی  وی با اشاره به لزوم توجه به تامین نقدینگی تعاونی ها در الیحه

بطه خوب و تعامل منطقی که بین مجلس و دولت به وجود آمده ما امیدواریم ایجاد این تعامل به نفع بخش تعاون هم توجه به را

 . تمام شود

در حال حاضر تعاونگران و مسئوالن بخش تعاون ارتباط قوی با نمایندگان مجلس دارند و جلسات متعددی : این مقام مسئول گفت

یسیون برنامه و بودجه دارند که همین امر زمینه های حمایت خود مجلسی ها را از تعاون نشان با کمسیونهای مربوطه از جمله کم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930617000553
http://www.yjc.ir/fa/services/6
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   .می دهد

   درصدی است 08تعاون نیازمند سقف بودجه * 

سقف  18دولت باید در بودجه سال : کالنتری با بیان اینکه دولت باید به رفع نقدینگی تعاونی ها در بودجه توجه کند ادامه داد

   .ی از بودجه برای تعاونی ها را تعریف کندمعین

درصد تامین شود که گاهی  45ها باید تا  سقف بودجه تعریف شده برای تعاونی: معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد

 .ردگی ها قرار نمی ها تصویب اما در زمان تخصیص به درستی در اختیار تعاونی شود بودجه برای تعاونی دیده می

این امر برای برداشت سهم از ارگانهایی مثل صندوق توسعه ملی که درصدی را به عنوان کف در نظر می گیرند و به : وی افزود 

   .بانکها ارائه می دهند از اهمیت خاصی برخوردار است

   توسعه تعاونی ها در سایه حمایت تمام بخشها ی اقتصادی* 

فراهم کند باید  88اگر بخواهیم بخش تعاون تقویت شود، توسعه پیدا کند و زمینه های تحقق اصل : این مقام مسئول تصریح کرد

 . مساعدت تمام بخشهای اقتصادی از جمله وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و در کل تمام بخشها شامل حال تعاون شود

در شرایط موجود نقدینگی که بخش : ای نقدینگی قابل قبول در بانکها است گفتکالنتری با بیان اینکه در حال حاضر تعاون دار

تعاون در بانکها دارد، گردش مالی خوب، قابل قبول و باال است و برنامه وزارت تعاون هم این است که با برنامه ریزی دقیق بتواند 

 . این تامین مالی را مدیریت کند

ارایه شده برای تحول بخش تعاون هم به تامین منابع   در هفت برنامه راهبردی: ی ادامه دادمعاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماع 

   .مالی تعاونی های فعال اشاره شده و همچنین در بسته خروج از رکود هم به این بخش توجه شده است

ی شود را با برنامه تحولی که طراحی ما تالش می کنیم آن بخش از سهم توسعه تعاونی ها که به دولت مربوط م: وی در پایان گفت

 . کردیم به زودی محقق کنیم

http://www.yjc.ir/fa/news/8178570/% 

 

 

 برنامه و سیاست ها
 - 93/06/17فارس

 سازی زمین کشاورزی درصدی سطح کشت و کاهش هزینه با اجرای طرح یکپارچه 6افزایش 

ها و  سازی اراضی کشاورزی مرز زمینها، راه با اجرای طرح یکپارچه: عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی، گفت

درصد افزوده 18تا  6شود و سطح زیر کشت کشاورزی  های آب کنار اراضی خرد، تبدیل به زمین کشاورزی می جوی

 .شود می

خبرگزاری وگو با خبرنگار اقتصادی  پور عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی در گفت علی ایران

وری محصوالت  بهره خرد بودن اراضی کشاورزی بر افزایش: در مورد مشکالت ناشی از خرد بودن اراضی کشاورزی، گفت فارس

 .کشاورزی به خصوص محصوالت استراتژیک تأثیر منفی دارد

به دلیل اینکه مسیر : آورد، افزود وی با بیان اینکه خرد بودن اراضی کشاورزی مشکالت مختلفی را در بخش کشاورزی به وجود می

 .مصرف و هدر رفت آب بیشتر استآبرسانی باید تحت تأثیر اراضی کشاورزی باشد، بنابراین در اراضی کوچک میزان 

http://www.yjc.ir/fa/news/4974073/%25
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
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های جانبی کشاورزان در اراضی خرد نسبت به اراضی  افزایش هزینه: عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی تصریح کرد

 .شود ها در اراضی بزرگتر در سطح وسیعی پخش می یکپارچه بیشتر است، زیرا هزینه

های نوین  برای استفاده از روش: کند، گفت تر می ریزی برای مسئوالن را سخت برنامهپور با اشاره به این موضوع که اراضی خرد  ایران

 .روند ها به شمار می ای و بارانی وسعت اراضی مهم است و اراضی کوچک مانعی برای استفاده از این روش آبیاری مثل قطره

یکی : به اراضی وسیع و یکپارچه دارند، اظهار داشتتری نسبت  وری پایین وی با تأکید بر این موضوع که اراضی خرد و کوچک بهره

های بسیاری همراه بوده است طرح  ها قبل آغاز شده و با فراز و نشیب های خوب وزارت جهاد کشاورزی که از سال از سیاست

 .سازی اراضی کشاورزی و تبدیل قطعات کوچک به اراضی بزرگتر و یکپارچه بوده است یکپارچه

وری بیشتر از زمین و استفاده بهینه از  سازی اراضی باعث بهره یکپارچه: ی، آب و منابع طبیعی تصریح کردعضو کمیسیون کشاورز

 .شود آب و منابع طبیعی می

یابد،  درصد افزایش می 35تا  0سازی اراضی کشاورزی سطح زیر کشت محصوالت کشاورزی حدود  پور با بیان اینکه با یکپارچه ایران

روند، تبدیل به  های آبی که در کنار اراضی کوچک برای آبیاری بکار می سازی اراضی کشاورزی جوی یکپارچهبا اجرای طرح : گفت

 .شود تر می افزوده و مدیریت اراضی هم آسان شود و بر سطح زیر کشت اراضی کشاورزی زمین کشاورزی می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=90105597555574 

 

 برنامه و سیاست ها
 - 93/06/18فارس

 امنیت غذایی و ارتباط آن با نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی

در حالی که بر اساس قانون نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی باید در شهریورماه اعالم شود، اما شهریور از نیمه 

کالن کشاورزی، کاهش   اعالم به موقع و مناسب نرخ تضمینی در اعمال سیاست  شت و هنوز خبری از نرخ نیست،گذ

 .میزان واردات و تأمین امنیت غذایی بسیار مؤثر است

شهریور ماه تعیین   ی محصوالت کشاورزی را، قانون، زمان اعالم نرخ خرید تضمینخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

تولید را به درستی و منطبق بر   شود، کشاورزان برنامه مناسب خرید تضمینی باعث می  کرده است، اعالم به موقع و البته با نرخ

ارز، خود اتکایی  های وزارت جهاد کشاورزی انجام دهند و نتیجه آن تولید پایدار، کاهش میزان واردات و جلوگیری از خروج سیاست

 .محصوالت اساسی و استراتژیک و افزایش درآمد کشاورزان است

های تضمینی کشاورزی در سالهای اخیر به استثنای سال گذشته ضررهای جبران ناپذیر بر پیکره  موقع و نامناسب نرخ اعالم بی

هم از نقاط قوت مدیریت این بخش بود که انتظار تولید وارد کرده است، اعالم به موقع نرخ خرید محصوالت کشاورزی در دولت یازد

 .است امسال نیز روند ادامه یابد

ریزی مناسبی برای کشت خواهند  های سال آینده را بدانند برنامه اگر کشاورز قبل از انجام کشت پاییزه قیمت محصوالت و نهاده

ریزی صادراتی را چگونه انجام دهد  میزان آماده کند؟ برنامه ها را و به چه اینکه چه بکارد؟ در چه مساحتی بکارد؟ کدام نهاده داشت،

شود، در کشورهای  کند و برای تولید ترغیب می شود، امید به آینده پیدا می و مهمتر از اینها تا حدودی از درآمد آینده مطلع می

 .شود می های کشاورزی از یک سال پیش تعیین پیشرفته کشاورزی مانند آمریکا قیمت محصوالت و نهاده

 های کالن کشاورزی نرخ خرید تضمینی کشاورزی اهرمی برای اجرای سیاست*

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930617000078
http://www.farsnews.com/
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اعالم به موقع نرخ خرید تضمینی موقعیت و اهرم اجرایی بسیار مناسبی را به وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید برای 

دار مانند گندم و  تمرکز بر تولید محصوالت استراتژیک و مزیتهای این وزارتخانه  دهد، مثالً اگر برنامه های کالن می اجرای سیاست

تواند با باال بردن نرخ خرید کشاورزان را به سمت تولید این گونه محصوالت ترغیب کند و البته در کنار آن  خوراک دام است، می

تواند نرخ خرید این محصوالت و  می بر مانند خربزه و هندوانه است، اگر برنامه این وزارتخانه کاهش سطح زیر کشت محصوالت آب

 .محصوالت مشابه را کاهش دهد و سال آینده کشاورزان سطح کشت را به صورت خودکار کاهش خواهند داد

های ارزان قیمت  های پرداخت تسهیالت و تحویل نهاده های دیگری مانند مشوق البته در کنار اهرم نرخ خرید تضمینی از سیاست

های کالن کشاورزی مفید  ها و برنامه تواند برای اجرای سیاست کنند، می های این وزارتخانه تبعیت می امهبرای کسانی که از برن

 .باشد

  نرخ خرید تضمینی عامل اجرایی شدن الگوی کشت *

است که طی سالهای « الگوی کشت»سازی  به هر حال اعالم به موقع نرخ خرید تضمینی یک اهرم کاربردی و عملی برای پیاده

 .گذشته وزارت جهاد کشاورزی نتوانسته است، آن را اجرا کند

اعالم به موقع نرخ خرید تضمینی در سال گذشته تجربه مناسبی در افزایش تولید گندم بود و باعث شد، تا این محصول استراتژیک 

 .میلیون تن افزایش یابد 3امسال نسبت به سال گذشته 

که دولت نرخ خرید تضمینی را در بهمن و اسفند و حتی زمانی فروردین ماه اعالم تجربه تلخی هم سالهای گذشته وجود داشت 

نرخ خریدتضمینی برنج بعد از گذشت . کرد توان از این ابزار سود برد را فراهم نمی هایی که می کرد که واقعاً به هیچ عنوان مزیت می

شد و  نداشت، نرخ گندم پیش از کشت پاییزه اعالم می شد که کشاورز دیگر هیچ فرصتی برای تصمیم گیری فصل نشاء اعالم می

تولید محصول غیر هدف، افزایش واردات،   یافت و همه اینها سردرگمی کشاورز، حتی در یک فصل برداشت سه بار تغییر می

 .وابستگی به محصوالت استراتژیک را در پی داشت

 رز از کشوراعالم به موقع نرخ محصوالت کشاورزی راهکار جلوگیری خروج ا*

میلیون تن  7تواند ساالنه از جلوی خروج ارز از کشور جلوگیری کند سال گذشته بیش از  اعالم به موقع نرخ خرید تضمینی می

شود، همچنین در زمینه  میلیون تن واردات انواع خوراک دام و طیور به کشور انجام می 7.0واردات گندم داشتیم، ساالنه بیش از 

ایم، در مورد شکر، پنبه نیز وضعت مناسبی نداریم و  درصد وابسته 15های روغنی کشور حدود  مانند دانه محصوالت استراتژیک

شود اما در مقابل در تولید  ها دالر ارز از کشور به دلیل واردات این گونه محصوالت کشاورزی از کشور خارج می ساالنه میلیون

جات هستیم، در حالی که این  هارم دنیا را داریم، مهمترین صادر کننده صیفیمحصوالتی مانند خربزه و هندوانه جایگاه سوم و چ

کنند  شود، چرا که آب بیشتری مصرف می ریزی مناسبی برای تولید دارند، عمداً کشت نمی گونه محصوالت در کشورهایی که برنامه

و این گونه محصوالت را که تولید آن در راستای دهند محصوالت استراتژیک تولید کنند  آنها ترجیح می آب کمی دارند،  و بازدهی

 .تولید پایدار نیست، را وارد کنند

 نرخ مناسب محصوالت کشاورزی عاملی برای خود اتکایی و خودکفایی*

به هر حال اعالم به موقع و مناسب نرخ خرید تضمینی در صورت استفاده مناسب و مدیریت کشاورزان به سمت تولید محصوالت 

 .تواند ضمن تحقق خودکفایی کشور در محصوالت اساسی از خروج بیشتر ارز نیز جلوگیری شود میاستراتژیک 

تواند کشور  بر اساس قانون زمان اعالم نرخ محصوالت کشاورزی تا شهریور است و اگر دیر شود، نتایجی که از اعالم به موقع آن می

 .سود ببرد از بین خواهد رفت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=90105594555844 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930618000488


 3931اهم اخبار کشاورزی  هفته سوم شهریور   (www.iccima.com)دفتر کشاورزی وآب    

 

17 
 

 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا- 5131شهریور  53, چهارشنبه

  9313تعیین قیمت خرید تضمینی محصوالت باغی در سال / برداری از منابع ژنتیکی تصویب الیحه حفاظت و بهره

جمهوری تشکیل جلسه داد و اعضای   امروز چهارشنبه به ریاست اسحاق جهانگیری، معاون اول رییسهیأت دولت 

 .ترین مسایل روز کشور به بحث و تبادل نظر پرداختند دولت در خصوص مهم

از بحث و  های اجرایی پس ، در این جلسه تعدادی از پیشنهادهای دستگاه(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران   

 .بررسی، به تصویب هیأت وزیران رسید که بخشی از آن به مصوبه های مهمی در حوزه کشاورزی اختصاص داشت

برداری و  بنابراین گزارش هیأت وزیران با توجه به تنوع منابع ژنتیکی در کشور و عدم انسجام مدیریت در نحوه دسترسی، بهره

عنوی و ضمانت اجرای الزم برای حفاظت از منابع ژنتیکی کشاورزی و همچنین ضرورت صیانت از آنها و نیز عدم تعیین مالکیت م

را  «برداری از منابع ژنتیکی الیحه حفاظت و بهره»المللی مربوط به منابع ژنتیکی کشاورزی،  ها و پروتکل بین رعایت کنوانسیون

 .به تصویب رساند

ورشیدی نیز از دیگر مصوباتی بود که در جلسه امروز هیأت دولت به خ 9010تعیین قیمت خرید تضمینی محصوالت باغی در سال 

 .تصویب رسید

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/91875-9.html 

 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا- 5131شهریور  51, دوشنبه

نامه اجرایی  متن کامل آیین+گذرانند  محکومان قضایی کشور دوران حبس را به خدمت رایگان در بخش کشاورزی می

 قانون مجازات اسالمی ( 91)ماده 

های  هایی چون کشاورزی، دستگاه قانون مجازات اسالمی، خدمات رایگان در بخش( 71)نامه اجرایی ماده  موجب تصویب آیین به

 .شود های عمومی با رضایت محکومان و حکم دادگاه انجام می اجرایی و مؤسسه

و به پیشنهاد  9010بر اساس مصوبه هیئت وزیران در جلسه پنجم شهریورماه ( ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

، 9013  مجازات اسالمی مصوبقانون  71های کشور و دادگستری و تأیید رئیس قوه قضاییه و به استناد ماده  مشترک وزارتخانه

 .نامه اجرایی ماده یادشده تصویب شد آیین

نامه، امور خدماتی شامل نگهبانی و سرایداری نهادهای پذیرنده، نظافت  این آیین( 3)ماده ( ت)بنابراین گزارش و بر اساس بند 

اماکن مزبور، تعمیر و تنظیف وسایل نقلیه های شهری و باغبانی در  امکان عمومی، حفاظت و نگهداری از فضاهای سبز و بوستان

های ساختمانی، راهسازی،  امور کارگری شامل کارگری در بخش( ث)عمومی و دولتی و اماکن ورزشی و پارکبانی و همچنین بند 

ی، امور کشاورزی، دامدار( ج)های پذیرنده و بند  های عمرانی متعلق به نهاده معادن، شیالت، مراتع، سدسازی و دیگر طرح

جنگلداری و مرتعداری شامل درختکاری، باغبانی، برداشت محصول، مرغداری، پرورش آبزیان و انجام کار در نهادهای پذیرنده و 

 .شود برداری می صورت رایگان در مشاغل فوق بهره به -بنا به حکم قضایی -های کشت و صنعت وابسته به آنها از محکومان مؤسسه

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/19476-1.html
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توانید از فایل پیوست ذیل این خبر  و جزییات این آیین نامه را می "قانون مجازات اسالمی 71ی ماده نامه اجرای آیین "متن کامل 

 ./دریافت کنید

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/91803-9.html 

 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا- 5131شهریور  51, یکشنبه

 گالیه صریح مدیرعامل سازمان تعاون روستایی از عدم واگذاری تمام ابزارهای قانون انتزاع به وزارت جهاد کشاورزی 

بار و  های کشاورزی دولت یازدهم برای نخستین مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور با مرور برخی برنامه

 .ی قانون انتزاع به وزارت جهاد کشاورزی را به چالش کشیدصورت علنی واگذار نشدن ابزار اجرا به

های  نشست ، مدیرعامل سازمان تعاون روستایی در نخستین برنامه سلسله(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

صورت آشکار  های بزرگ بخش کشاورزی، به ماهانه با نشریات تخصصی بخش کشاورزی، پس از مرور و تبیین برخی تصمیم

ها در وزارت جهاد کشاورزی مانند قانون انتزاع را مورد انتقاد صریح قرار داد و خواستار فکری عاجل  های اجرای برخی قانون چالش

 .برای واگذاری ابزار اجرای قانون در کنار واگذاری مسئولیت تنظیم بازار محصوالت کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی شد

ای به بخش کشاورزی داشته است و در این باره رئیس  گیری اهتمام ویژه اره به اینکه دولت یازدهم از بدو شکلحسین صفایی با اش

جمهوری دو کارگاه آب و کشاوزی را به ترتیب با مسئولیت فروزش، وزیر اسبق جهاد سازندگی و کالنتری، وزیر اسبق کشاورزی 

از آنجا که بر همگان : که در هر دو کمیته عضویت داشته، ایجاد کرد، گفت متشکل از برخی فعاالن حوزه کشاورزی ازجمله خودش

محرز بود که دولت سابق برای پوشاندن وضعیت ناهنجار حاکم بر بخش کشاورزی و سوءمدیریت بر بخش، رویکرد آمارسازی داشته 

 .عات بخش کشاورزی بودآزمایی اطال های جدی دولت یازدهم پاالیش و شفافیت و راستی است، لذا یکی از خواسته

های مجلس واگذار شد تا آنها ظرف چند ماه  طرف مرکز پژوهش آزمایی به نهاد بی وی با بیان اینکه در ادامه مأموریت این راستی

پیرو این امر، گزارش : شده را پیرامون وضعیت تولید در بخش کشاورزی آماده کنند، افزود آزمایی گزارش کارشناسی و راستی

های دولت یازدهم قرار گرفت و جالب آنکه بدانید سرانجام  گذاری شده با اندکی جرح و تعدیل کارشناسی مبنای سیاست یبند جمع

 .شده اثبات و مشهود شد درصد خطای آماری در آمارهای ارائه 30سرجمع 

شده مورد پذیرش بانک مرکزی  زماییآ ای با معاونت بانک مرکزی و ارائه گزارش، اطالعات راستی صفایی با بیان اینکه پس از جلسه

های ملی کشور بر اساس لحاظ همین  بر این اساس مقرر شد تا حساب: عنوان مرجع رسمی انتشار آن قرار گرفت، خاطرنشان کرد به

 .شده جدید اصالح شود آمارهای پایش

ن پیرایه با اصحاب رسانه اظهار امیدواری وی با اشاره به موضع وزارت جهاد کشاورزی در دولت یازدهم مبنی بر رابطه شفاف و بدو

 .رسانی شفاف، ایرادهای موجود بر سر راه توسه بخش کشاورزی رفع و رجوع شود کرد تا در سایه صداقت و اطالع

های خرید تضمینی محصوالت کشاورزی پیش  صفایی نخستین اتفاق مثبت و سریع دولت یازدهم در بخش کشاورزی را اعالم نرخ

های  برشمرد که با تجدید نظر اساسی در مورد برخی محصوالت نیز همراه بود، تا آنجا که نرخ دانه 13 - 10زراعی  از آغاز سال

 .تومان ارتقاء یافت 405هزار و  هزار تومان به یک روغنی از هر کیلوگرم یک

 .شد قبول ابالغ میهای غیرقابل  ها در مورد برخی محصوالت مسکوت بود یا با نرخ قانونی که به گفته وی سال

 زودی ؛ به13 - 14های خرید تضمینی سال زراعی  اعالم نرخ

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/19452-1.html
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نیز  10 - 18های خرید تضمینی جدید برای سال زراعی  بینی کرد که نرخ مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور پیش

 .اعالم خواهد شد 10زودی و در نیمه دوم شهریورماه  به

های  سال از احداث سدها شبکه 90رغم گذشت  هزار هکتار که به 005ی اراضی پایاب خوزستان را با صفایی مصوبه تجدید و نوساز

اجرای این پروژه : ترین پروژه مصوب بعد از انقالب در دولت متذکر شد و ادامه داد عنوان بزرگ سه و چهار آن اجرا نشده بود، به

 .دهد می درصد افزایش 95حداقل میزان تولیدات کشاورزی کشور را 

هزار هکتار اراضی خود را تحویل پیمانکار بدهند تا  955ساله است و حداقل در سال باید مردم  وی با بیان اینکه پروژه یادشده سه

میلیون تومان هزینه  90آن را تجهیز و نوسازی کند، آن را مأموریتی دشوار اما مهم دانست که دست کم دولت برای هر هکتار 

 .ده استمستقیم اختصاص دا

میلیارد دالر از اعتبارات صندوق توسعه ملی در اتاق پایاپای بانک مرکزی تبدیل به  9.0به گفته صفایی، در مجموع برای این پروژه 

 .گیرد شود و در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می ریال می

در : سابقه دانست و تصریح کرد ر را امری بیمیلیارد تومان در بهار امسال به مجری طرح یعنی مؤسسه جهاد نص 755وی تخصیص 

 .یابد میلیارد تومان در طول سه سال اعتبارات الزم تخصیص می 355کل چهارهزار و 

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور در مورد تجارت محصوالت کشاورزی نیز به اجرای قانون تمرکز وظایف بخش 

های پراکنده در این مورد به اجرای این امر مهم به اندازه  رسانی جز برخی اطالع به: و یادآور شدکشاورزی از ابتدای امسال اشاره کرد 

 .کافی توجه نشده است

ریزی و تنظیم  رغم ابالغ اجرای این قانون که باید امکانات و اختیارات تمام ابزارهای ساختاری برنامه متأسفانه به: صفایی تأکید کرد

که مسئولیت جهاد کشاورزی شامل حال  10به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شود، اما از ابتدای  بازار محصوالت کشاورزی

 .کنندگان نیز شد و باید پاسخگوی هر دو طیف باشد؛ ابزار اجرا در اختیار آن قرار نگرفته است تولیدکنندگان و مصرف

نفر از نمایندگان  919برشمرد و با اشاره به رأی باالی  شود، بسیار مهم وی الزمه این مسئولیت خطیر را که گاهی دچار تعارض می

متأسفانه در اجرا، مشکالتی پیش روی جهاد کشاورزی : اظهار داشت( در هنگام تصویب قانون)گذاری  به کلیات طرح در نهاد قانون

 .قرار گرفت

رغم  ها در دولت یازدهم و به نامه ز تنظیم آییناما پس ا: شدند، گفت صفایی با بیان اینکه در دولت دهم مخالفان، مانع اجرای آن می

 !واگذاری مسئولیت، اما ابزارهای اجرا منتقل نشده است

طور نمونه همچنان  به: طور نمونه به واگذاری مسئولیت تولید و تنظیم بازار تمام محصوالت کشاورزی اشاره کرد و افزود وی به

ت بازرگانی دولتی ایران که مدیریت چهار محصول استراتژیک کشور را بر وزارت صنعت، معدن و تجارت در مقابل واگذاری شرک

 .شود عهده دارد، به جهاد کشاورزی مقاومت می

های وارد به اجرای قاون انتزاع به سازمان توسعه  مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور در مثالی دیگر از این گونه اشکال

سازی در جهاد کشاورزی شود یا باید در وزارت صنعت،  ن تکلیف نشده است که آیا باید مشابهتجارت اشاره کرد که همچنان تعیی

 .معدن و تجارت باقی بماند

صفایی استفاده از موقعیت کنونی بازار روسیه برای تجار محصوالت کشاورزی را یکی از مواردی برشمرد که فقط با کارکرد بهینه و 

 .خواهد شد هماهنگ سازمان توسعه تجارت مقدور

های این سازمان در حوزه  کننده و تولیدکننده نیز اشاره کرد و با اشاره به حجم بیشتر تصمیم وی به سازمان حمایت مصرف

گیر منتقل شده، اما  های تصمیم که به سایر ارگان... بر خالف سیمان، پتروشیمی، خودرو و: محصوالت غذایی و کشاورزی ادامه داد

 .های سازمان حمایت یا تعزیرات حکومتی باقی مانده است غذایی همچنان در حوزه مداخله بخش کشاورزی و مواد
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 عیار قانون انتزاع درخواست اجرای تمام 

کند که  مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور در عین حال با بیان اینکه این اظهارات را در حالی از سر درد بیان می

به هر حال آنچه : کشاورزی تا چه حد به بیان علنی این موضوع از سوی او راضی است، خاطرنشان کردداند خود وزارت جهاد  نمی

 .عیار قانون انتزاع را مطالبه کنیم هویداست، ما نباید اجرای این قانون را معلق بگذاریم و باید اجرای تمام

ایی با نمایندگان مطبوعات تخصصی مبنی بر بررسی صفایی خواستار تمهید میزگردهایی کارشناسی در جلسات آینده تعاون روست

شود، در  دلیل یک تلقی عامیانه، تنظیم بازار، مدیریت بازار دیده می متأسفانه به: تجربه سایر کشورها در این مورد شد و تصریح کرد

ز اختالل، باید برای سازوکار هایی است که فقط هنگام درست عمل نکردن مکانیسم بازار و برو حالی که تنظیم بازار مجموعه اقدام

 .صورت موردی و محدود وارد عمل شد تنظیم بازار به

 .کنیم به گفته وی، در حال حاضر تمام اقدام آخر خط را در تمام مراحل بازار اعمال می

های حاشیه بازار  رنامههای مهم در اصالح بازار که در تمام دنیا روی آن اتفاق نظر دارند تدبیر ب صفایی با بیان اینکه یکی از شاخص

شود و  ریال به مرغداری پرداخت می Aمرغ  طور نمونه اگر برای تولید یک کیلوگرم تخم به: به سمت تولید است، یادآور شد

 .اضافه شود Aتر از قبل باشد که به عدد  باید همواره عددی کوچک Bپردازد، عدد  ریال می B + Aکننده نهایی نیز  مصرف

 .وی، اگر این شاخص و عالمت مشاهده شد یعنی مکانیسم بازار در این مورد درست عمل کرده استزعم  در واقع به

اضافه  Bهای گذشته، همواره عدد  ای آماده انتشار مشخص شد که در سال بر اساس مطالعه: صفایی در پایان این نشست تأکید کرد

محصوالت کشاورزی هیچ نقشی نداشته و ندارند و فقط حاشیه  های غیرضروری که در ایجاد ارزش افزوده شده و نقش شبکه واسطه

 !/کنند، بیش از پیش اضافه شده است بازار را تصرف می

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/91808-9.html 

 

 برنامه و سیاست ها
 ایسنا - 5131شهریور  51شنبه 

  تغییر الگوی کشت نیازمند تخصیص اعتبار و یارانه ویژه است

  .ویژه برای بخش کشاورزی است تغییر الگوی کشت نیازمند تخصیص اعتبار و یارانه: معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت

 آموزشی آماده سازی زمین و کاشت گندم آبی و  اسکندر زند در مراسم افتتاح دوره( ایسنا)به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران 

 در حال حاضر: وزارت جهاد کشاورزی واقع در محمدشهر کرج برگزار شد، اظهار کرد( ره) یم که در مرکز آموزش عالی امام خمینی

  .تغییر الگوی کشت است تمرکز وزارت جهاد کشاورزی برای رسیدن به خودکفایی در محصوالت و تولیدات کشاورزی

پیدا کرده اند و موفقیت های بسیاری در  امروز بسیاری از کشورهای دنیا در زمینه تغییر الگوی کشت ورود: ی خاطر نشان کردو

  .خود به دست آورده اند زمینه افزایش کیفیت و کمیت محصوالت تولیدی

کنیم در ابتدا باید حمایت های الزم از ایجاد  برای این که بتوانیم فرهنک تغییر الگوی کشت را در میان کشاورزان: زند افزود

  .است یارانه ویژه و اعتبار خاص برای حمایت از تولیدات کشاورزی از مهمترین این اقدامات کشاورزان را انجام دهیم که اختصاص

برنامه تغییر امسال : کشاورزی خبر داد و گفت وی در ادامه از اجرای برنامه ای ویژه برای تغییر الگوی کشت برخی از محصوالت

  .می شود الگوی کشت برای چغندرقند و گندم اجرایی

داده شود ولی این امر در کشور ما مورد بی  باید آموزش های الزم برای تغییر الگوی کشت به کشاورزان: این مسئول ابراز کرد

  .توجهی قرار گرفته است

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/19434-1.html
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الگوی کشت و کاشت محصوالتی که به مصرف  وج برنامه تغییرامروز همه کشورها برای تر: معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

صرف می کنند بنابراین اگر ما نیز می خواهیم در این برنامه موفق عمل کنیم باید  باالی آب نیاز ندارند هزینه های میلیون دالری

  .کشاورزان پول پرداخت کنیم به

بهینه از آنها استفاده کرد چرا که آیندگان ما نیز از  براین باید به صورتمنابع زیر زمینی و زمینی محدود هستند بنا: زند ابراز کرد

  .این منابع سهم دارند

دستاوردهای خیره کننده ای در بخش  اگر از این دو منبع در کشور به خوبی استفاده شود بدون شک: وی خاطر نشان کرد

  . کشاورزی عاید کشور می شود

درصد منابع هر کشور را  55را داد چرا که  باید به کشاورزان در این زمینه آموزش های الزم: معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود

  .منابع طبیعی و محصوالت و تولیدات منحصر می شود نیروی انسانی آن تشکیل می دهد و باقی به

توجهی شده است این در  انسانی کم در وزارت جهاد کشاورزی به مولفه نیروی: رییس سازمان تحقیقات کشاورزی تصریح کرد 

  .بسیار هزینه می کنند حالیست که در برخی کشورها برای آموزش نیروی انسانی

توجه می ... ماشین آالت، تسطیح اراضی و  امروزه در جهاد کشاورزی بیشتر به بعد سخت افزاری که همان کود، سم،: وی افزود

  .شودکه این امر اشتباه است

http://www.isna.ir/fa/news/10559051547/ 

 

 برنامه و سیاست ها
 - 93/06/15فارس

 ای ندارد های فعلی آینده کشاورزی ایران در صورت ادامه سیاست

: ی ندارد، گفتدبیرکل خانه کشاورز ایران با بیان اینکه قربانی سوءمدیریت آب هستیم زیرا علم در مدیریت ما جایگاه

 .های کنونی را ادامه دهیم، مرده است آینده کشاورزی ما در صورتی که سیاست

نظران بخش  برداران و صاحب اندیشی بهره از کرمان، عیسی کالنتری صبح امروز در همایش هم خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .وظیفه اصلی ما آگاهی و پیشگیری در زمینه بزرگترین مشکل کشور یعنی آب است: تکشاورزی استان کرمان اظهار داش

میلیارد  945ها سال انباشته شده و تنها  میلیارد مترمکعب بوده که طی میلیون 055های فسیلی کشور ما  مجموع آب: وی افزود

 .استفاده کردیممیلیارد مترمکعب آن را  955های شیرین بوده که ما  مترمکعب از آن آب

 .برداری قرار دادیم های سطحی مورد بهره این آبی است که ما عالوه بر آب: دبیرکل خانه کشاورز ایران بیان داشت

آبی  درصد از منابع آب تجدیدپذیر خود را استفاده کند با مشکل بی 35طبق تعریف سازمان ملل هر کشوری که : وی تصریح کرد

 .درصد است 85رقم استفاده تا  شود و حداکثر این مواجه نمی

میلیارد مترمکعب عنوان کرده بود و  900های تجدیدپذیر ما را  میزان آب 88وزارت آب در سال : دبیرکل خانه کشاورز ایران گفت

  .میلیارد مترمکعب باشد 990دهند  اکنون احتمال می

 .تر است کند، ایران از کشور مصر پرباران توجیه میخشکسالی بهانه است و تنها سوء مدیریت آب را در کشور : وی عنوان کرد

های  درصد از آب 85درصد از آب خود را به رود نیل وابسته است، تنها از  10مصر در حالی که مصرف : کالنتری خاطرنشان کرد

 .کند تجدیدپذیر خود استفاده می

 .درصدی دارد 05کاهش های ما  درصد کاهش یافته، اما روان آب 95بارندگی در ایران : وی افزود

http://www.isna.ir/fa/news/93061509087/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87
http://www.farsnews.com/
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ما قربانی سوءمدیریت آب هستیم، علم در مدیریت ما جایگاهی نداشته و تسلیم فشارهای مقطعی و کوتاه : کالنتری بیان داشت

 .مدت بودیم

درصدی از آب تجدیدپذیر  40در دولت یازدهم وزارت نیرو شهامت گفتن را پیدا کرد و تصمیم گرفت که استفاده : وی اظهار داشت

 .درصد کاهش دهد 05ا به ر

میلیارد  05میلیارد مترمکعب به  40پذیر از  های تجدید در این صورت سهم کشاورزی از آب: دبیرکل خانه کشاورز ایران افزود

  .یابد مترمکعب کاهش می

فت محصول جلوگیری شود از ا گذاری می های سرمایه اند که در این صورت و با اجرای طرح کارشناسان عنوان کرده: وی تصریح کرد

 .کرد

جویی در آب است، شعارها باید در این راستا باشد که با  ها، مسئوالن و مردم صرفه وظیفه اصلی همه تشکل: کالنتری عنوان کرد

 .کننده داشته باشیم حفظ منابع پایه چه اندازه، تولید و مصرف

وری را افزایش دهیم،  رد مترمکعب به نصف برسانیم و بهرهمیلیا 47اگر میزان مصرف کنونی خود را در آب کشاورزی از : وی گفت

 .میلیون نفر کاالی اساسی تولید کنیم 00توانیم برای  می

های کنونی امکان آن  شکی نیست که کشاورزی ما محدودیت دارد و اگر بخواهیم خودکفا شویم با محدودیت: کالنتری بیان داشت

 .نیست

ما به لحاظ هیدرولوژی مرده است و جایی برای ذخیره آب در زیرزمین ندارند، آینده  بسیاری از شهرهای: وی خاطرنشان کرد

 .های کنونی را ادامه دهیم، مرده است کشاورزی ما در صورتی که سیاست

د در هایی است که باید بپذیریم، کشاورزان اگر به فکر خود و آینده فرزندانشان هستند، بای اینها همه واقعیت: کالنتری تاکید کرد

 .جویی کنند مصرف آب صرفه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=90105590555135 

 

 بازار و قیمت ها

 - 93/06/16فارس

 جدول+ بار در تهران  قیمت میوه و تره

هزار تومان ارزش گذاری شده، ولی برخی زیاده  5تا  3پایتخت بنا به کیفیت آن بین قیمت انواع میوه در بازار میوه 

 .رسانند خواهان، میوه را به رقمی بسیار باالتر به فروش می

انواع میوه طی هفته گذشته میدانی خبرنگار فارس حاکی از آن است که قیمت  های گزارش،خبرگزاری فارس -گروه اقتصادی 

اما زیاده خواهی برخی میوه . هزار تومان متغیر است 5تا  0تغییر چندانی نداشته است و میانگین قیمت هر کیلوگرم میوه بین 

  .شود بیش از جدول مندرج را هم شامل می هایی فروشان به ویژه در نقاط شمال پایتخت رقم

 .تومان استبه  های مندرج در جدول زیر واحد قیمت

 سه  درجه دو درجه درجه یک نوع میوه

 0055 0555 5155 شلیل

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930615000926
http://www.farsnews.com/
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 0055 0555 5055 هلوی زعفرانی

 0055 0555 5055 هلوی انجیری

 3055 8055 0755 سیب گالب

 0055 0555 5055 آلو شابلون

 0055 8555 0555 موز

 0055 0555 7055 گالبی

 9355 3555 3155 خیار

 455 9055 3555 طالبی

 055 555 705 هندوانه

 95555 90555 91555 پسته

 455 9355 9505 فرنگی گوجه

 455 9355 9455 زمینی سیب

 055 9555 9355 پیاز

 455 9055 3555 بادمجان

 - 3555 0055 ای فلفل دلمه

 - 9055 3555 لوبیا سبز

 - 9355 3555 هویج

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=90105595555383 

 

 بازار و قیمت ها
 آیانا- 5131شهریور  51, شنبه

 اندیشی قرارداد آتی کنجاله سویا با فعاالن طیور کشور در بورس کاال  برگزاری هم

اندازی  اندیشی معرفی و راه های هم ازار و مطالعات اقتصادی بورس کاالی ایران از برگزاری نشستمعاون توسعه ب

 .قرارداد آتی کنجاله سویا با فعاالن صنعت طیور کشور در این بورس خبر داد

ن، علی پناهی، معاون الملل بورس کاالی ایرا و به نقل از روابط عمومی و امور بین( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران  

با توجه به پذیرش قرارداد آتی کنجاله سویا در هیئت : توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کاالی ایران با اعالم این خبر گفت

اندازی این قراردادها و فرهنگ سازی در زمینه این ابزارهای پوشش ریسک، جلسه معرفی  پذیرش بورس کاال و در راستای راه

کننده این نهاده دامیاستراتژیک،در  ها و اتحادیه های مصرف آتی کنجاله سویا به فعاالن صنعت طیور کشور شامل تشکلقرارداد 

 .بورس کاالی ایران برگزار شد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930616000242
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سازی بازارهای اعتباری در بورس کاالی  رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع طیور ایران در این جلسه با اشاره به ضرورت نهادینه

 .شود اندازی چنین قراردادهایی، استقبال معامله گران محصوالت کشاورزی از بورس کاال بیشتر می با راه: ار داشتایران اظه

غالمعلی فارغی در راستای رونق گرفتن معامالت در بورس کاالی ایران پیشنهاد داد که اتحادیه تعاونی روستایی کشور ملزم به 

 .شود عرضه محصوالت کشاورزی از طریق بورس کاال

کنندگان  وی اظهار امیدواری کرد که با توجه به معافیت مالیاتی معامالت قراردادهای آتی کنجاله سویا در بورس کاالی ایران مصرف

 .برای ورود به بازار ترغیب خواهند شد

شود  ها اداره می اسطهای از بازار کنجاله سویا توسط تعدادی از و بخش عمده: مدیره شرکت تکلم نیز در این نشست گفت عضو هیئت

 .کنندگان را سلب کرده اند کنند و اعتماد مصرف که اغلب به تعهدات خود عمل نمی

توانند کاالی مورد نیاز  کنندگان می اندازی معامالت قراردادهای آتی کنجاله سویا در بورس کاال، مصرف با راه: اکبر دلگرم افزود علی

 .کنندخود را از یک بازار قانونمند تأمین 

برخی واردکنندگان که برای : اندیشی بود، اظهار داشت نماینده اتحادیه مرغداران میهن نیز که از دیگر شرکت کنندگان این هم

کنندگان  کنند، باید کاالی وارداتی خود را در بورس کاال عرضه کنند تا مصرف واردات کنجاله سویا به کشور ارز مبادالتی دریافت می

 .ورد نیاز خود را با قیمتی شفاف خریداری کنندبتوانند محصول م

های  چنانچه کلیه واردکننده: همچنین مدیرعامل اتحادیه مرغداران تخمگذار استان تهران نیز با تأیید این موضوع عنوان کرد

 .یردگ ها در بورس عرضه نشود، معامالت این قراردادها رونق نمی کنجاله سویا وارد بورس کاال نشوندو کلیه نهاده

هایی که این قراردادها باید داشته باشد هماهنگی ساعات معامالت قراردادهای آتی  یکی از ویژگی: محمد ریحانی در ادامه افزود

 .کنجاله سویا با بازار نقدی این دارایی است

ت اقتصادی بورس کاالی ایران سعید اصغری فرد، نماینده انجمن ملی طیور ایران نیز با اشاره به سخنان معاون توسعه بازار و مطالعا

با توجه به تجربه های کسب شده بورس کاال از معامالت قراردادهای آتی، نوسانات بازار این محصول با این : در این نشست گفت

 ./قراردادها قابل مدیریت خواهد بود

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/91891-9.html 

 

 بازار و قیمت ها

 خبرنگاران جوان – 9010شهریور  90: تاریخ

 مقابله با نوسان قیمت محصوالت کشاورزی با تشکیل تعاونی ها و تشکل ها

 تا زمانیکه یک سیستم مدیریت منسجم تشکیل نشود و نظارت وجود نداشته باشد نوسان قیمت و داللی: میر مراد زهی گفت

 .همچنان وجود دارد

خبرنگار اقتصادی  میر مرادزهی عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی در مجلس شورای اسالمی در گفتگو با  اهلل هدایت

یل در نوسان قیمت محصوالت کشاورزی ترین دل مهم:درباره دلیل نوسان قیمت محصوالت کشاورزی در بازار گفتباشگاه خبرنگاران 

 . ریزی منسجم در این راستا است در بازار نبود یک سیستم مدیریتی منظم،نظارت و نداشتن برنامه

هایی است که تولید  بهترین راه برای مقابله با این مسئله تشکیل تشکل: میر مرادزهی در ادامه درباره راه مقابله با این معضل گفت 

به عنوان مثال خرما در   .کنند شود و در همان جا مبالغ نقد دریافت می باشند تولیدشان در یک جا خریداری می کنندگان مطمئن

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/19419-1.html
https://www.yjc.ir/fa/services/6
https://www.yjc.ir/fa/services/6
https://www.yjc.ir/fa/services/6
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 . تر به دالالن بفروشند برخی مناطق کشت شد ولی چون خریداری نیست کشاورزان مجبورند محصولشان را با قیمت پایین

در این زمینه یا صنایع تبدیلی را در تشکل فراهم کنند یا اینکه بازار مصرف  عالوه بر مدیریت: این نماینده مجلس در ادامه افزود 

 . داخلی و خارجی گسترش دهند تا کشاورزان درصورت محدودیت مجبور نباشند محصولشان را در اختیار دالالن قرار دهند

  
ی کشاورزی ما آسیب زده  همیشه بر پیکرهداللی معضلی است که : مدیر مرادزهی درباره مقابله با پدیده داللی درکشاورزی گفت

هایی برای حمایت از کشاورزان باید تشکیل شود که عالوه بر آن دولت هم  خواهیم که این مشکل مرتفع شود تعاونی اگر می

 . های الزم را از بخش کشاورزی انجام دهد ومحصوالت را با قیمت تضمینی خریداری کند حمایت

  
تا زمانی که بازار کنترل نشود این معضل وجود دارد ضمن اینکه با مقابله با دالالن : ادامه داد عضو کمیسیون کشاورزی مجلس

در این زمینه همیشه تولید کنندگان و مصرف کنندگان بیشترین . رسد مصرف با قیمت برند و مناسب به دست مصرف کننده می

 . برند ضرر و دالالن بیشترین سود را می

http://www.yjc.ir/fa/news/8151083 

 

 بازار و قیمت ها
 فودپرس- 5131شهریور ماه  51ک شنبه ی

 گزارش تازه بانک مرکزی از ارزانی و گرانی مواد غذایی

، متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران هفته منتهی به هفتم شهریورماه جاری را اعالم کرد که بانک مرکزی

 .قی مانده استقلم کاال نیز ثابت با 0قلم کاال کاهش یافته و  0قلم کاال افزایش و  0براساس آن، در هفته مورد بررسی قیمت 

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی با اعالم خالصه نتایج گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در 

درصد افزایش و قیمت میوه  35.7قیمت تخم مرغ نسبت به هفته مشابه ماه قبل : اعالم کرد 10.55.57تهران در هفته منتهی به 

 .کاهش یافته استدرصد  91.3های تازه 

 لبنیات و تخم مرغ

 7بهای تخم مرغ معادل . قیمت تمام اقالم این گروه نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود  لبنیاتدر هفته مورد گزارش در گروه 

 .ریال فروش می رفت 995555الی  44555داشت و شانه ای درصد افزایش 

 برنج و حبوب

درصد، لوبیا سفید  5.0در گروه حبوب، بهای نخود معادل . در این هفته در گروه برنج، قیمت داخله درجه یک و درجه دو ثابت بود

 .درصد افزایش یافت 9.3تا درصد  5.7درصد کاهش ولی قیمت بقیه اقالم این گروه بین  5.9درصد و لوبیا قرمز  5.5

 میوه ها و سبزی های تازه

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری انجیر عرضه کمی داشت ولی سایر اقالم میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از 

 .تره بار عرضه می شدنظر کیفی در مقایسه با سایر میوه فروشی ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و 

میوه فروشی های سطح شهر اقالم میوه و سبزی های تازه را عرضه می کردند که در گروه میوه های تازه بهای گالبی بدون تغییر 

درصد افزایش ولی بهای سایر اقالم این گروه  1.8درصد و خربزه  3.0درصد، طالبی  9.0درصد، انگور  9.8قیمت آلو معادل . بود

 .درصد کاهش یافت 97.5درصد تا  9.8بین 

http://www.yjc.ir/fa/news/4969342
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9+%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9+%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA
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 0.9درصد و پیاز  8.1درصد، سیب زمینی  0.7بهای خیار معادل . در گروه سبزی های تازه قیمت سبزی های برگی ثابت بود

 .درصد افزایش یافت 4.7درصد تا  5.4درصد کاهش ولی قیمت سایر اقالم این گروه بین 

 گوشت قرمز و گوشت مرغ

درصد  5.3قیمت گوشت مرغ معادل . ی گوشت گوسفند و گوشت تازه گاو و گوساله بدون تغییر بوددر هفته مورد گزارش بها

 .افزایش یافت

 قند، شکر، چای و روغن نباتی

درصد افزایش ولی بهای  3.2درصد و چای خارجی  5.3قیمت شکر معادل  .جامد ثابت بود روغن نباتیدر این هفته بهای قند و 

 .درصد کاهش داشت 5.9روغن نباتی مایع 

. درصد افزایش نشان می دهد 35.7قیمت لبنیات، برنج و روغن نباتی نسبت به هفته مشابه ماه قبل ثابت ماند ولی قیمت تخم مرغ 

درصد افزایش  0.3درصد و چای نیز  5.8درصد، گوشت قرمز  5.1ای تازه درصد، سبزی ه 5.7قیمت برنج ثابت و قیمت جبوب 

 .قیمت نشان می دهد

لبنیات نسبت به مدت . قیمت یافته است درصد کاهش 5.9نیز  قند و شکردرصد و  0.0درصد، گوشت مرغ  91.3میوه های تازه 

 5.8درصد، گوشت قرمز  97.0درصد، سبزی های تازه  91.7درصد، میوه های تازه  1.0درصد، تخم مرغ  33.9مشابه سال قبل 

 .درصد افزایش قیمت داشته است 0.4درصد و روغن نباتی نیز  8.8درصد، چای  4.0درصد، قند و شکر  0.3درصد، گوشت مرغ 

  .درصد کاهش نشان می دهد 90.7ال گذشته از گروه های اصلی غذایی، تنها قیمت حبوبات در یکس

http://www.foodpress.ir/Post 

 

 بازار و قیمت ها
 ایسنا  - 5131شهریور  51یکشنبه 

  !شود برابر می 3رسد  قیمت لیموترش به تهران که می
تولیدکننده این محصول در سطح استان فارس و کشور  هکتار باغ لیموترش یکی از قطب های مهم 0355ن بیش از شهرستان جهرم با دارا بود

  .به شمار می رود

  .و لیموی پرشین است( خارگی)جهرم، لیسبون  به گزارش خبرنگار ایسنا، ارقام کاشت شده در این شهرستان شامل لیموترش معمولی

و تا خرداد سال بعد با برداشت نهایی لیموی خارگی  شود هرم از خرداد ماه با برداشت لیموی پرشین آغاز میبرداشت لیموترش در شهرستان ج

  .شود و تا پایان مرداد حتی تا اواسط شهریور ادامه دارد پرشین از خرداد ماه آغاز می پایان می یابد اما برداشت لیموی

  .تهران جالب توجه استدر این بین فروش لیمو از باغ های جهرم تا بازار 

تومان به مراکز خرید می دهد و این واسطه ها  3055کیلویی  باغداران لیموترش را: وگو با خبرنگار ایسنا گفت یکی از باغداران جهرم در گفت

  .تومان به بازار تهران و دیگر نقاط کشور می فروشند 0055نیز با مبالغی حدودا 

هزار  95تومانی جهرم به  0055نیست چرا یکباره از قیمت  که وقتی محصول وارد بازار تهران می شود معلوماین در حالی است : وی اظهار کرد

  .تومان می رسد

  .رنگ بوده است لیموترش کم این باغدار در این بین نقش دولت در حمایت از باغداران نیز مهم دانست که در خرید

برعهده دارد با فروش واسطه در تهران چندین  که زحمت رنج و سختی کاشت و برداشت راچطور قیمت فروش برای باغداری : وی تصریح کرد

  برابر تفاوت دارد ؟

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D8%B4%DA%A9%D8%B1
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=e36b969eeb7548a199a356816f5bfc0c&Title=%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%20%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%88%20%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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واسطه گری در مراکز خرید در کالن شهرها کند که  این باغدار جهرمی اظهار امیدواری کرد وزارت جهاد کشاورزی در این بین فکری به حال

  .یع نشودتضی حق باغدار و برداشت کننده لیموترش

http://www.isna.ir/fa/news/10559551014 

 

 برنج

 - 93/06/20فارس

 رویه برنج مانع از خرید برنج داخلی است واردات بی

داخلی از کشاورزان رویه برنج به کشور مانع از خرید برنج  واردات بی: نماینده مردم رودسر و املش در مجلس گفت

 .شده است

وگو با خبرنگار فارس در رودسر با اشاره به مشکل کشاورزان منطقه در زمینه فروش برنج  املشی امروز در گفت محمدمهدی رهبری

 .رویه برنج به کشور مانع از خرید برنج داخلی کشاورزان شده است واردات بی: اظهار کرد

های رسیده مسئوالن و کارشناسان،  طبق گزارش: هزار تن دانست و افزود 755تا  055برنج را وی، حداکثر نیاز کشور به واردات 

 .هزار تن برنج وارد کشور شده است 055بیش از یک میلیون و 

زمانی که عرضه بیش : نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اصل اقتصادی عرضه و تقاضا تصریح کرد

 .کار نیست یابد و قیمت امروز برنج در بازار در مقایسه با دیگر اقالم به نفع کشاورزان برنج خود قیمت کاهش می اضا باشد خودبهاز تق

کشاورزی : وی، مبحث اقتصاد مقاومتی را کمک به تولید بخش کشاورزی و صنعتی و خروج از عوامل رکود اقتصادی دانست و گفت

 .صرفه نیست ویژه برنج، چای و مرکبات است که امروز زیاد مقرون به کشاورزی بهدر گیالن شامل تمام تولیدات 

های تولید، سودی نیز  ای باشد تا کشاورز در فعالیت خود عالوه بر هزینه سیاسیت دولت باید به گونه: املشی ادامه داد رهبری

 .نصیبش شده و مخارج و معیشت او تامین شود

کند  این قیمت معیشت کشاورز را تامین نمی: رنج مانند قیمت دو سال قبل است، خاطرنشان کردوی با بیان اینکه قیمت فعلی ب

 .زیرا بر خالف گذشته اکنون دوسوم محصول سهم کشاورز است تا بتواند روی مزرعه کار کند

شاورزی به جای پیشرفت دهد که ک مسایل امروز شالیکاران نشان می: نماینده مردم رودسر و املش در شورای اسالمی یادآور شد

 .پسرفت داشته است

بنده معتقدم که دولت فعلی بیش از : وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری به اقتصاد مقاومتی و توجه به تولید داخلی یادآور شد

 .کند تا تولید داخلی رونق گیرد و حمایت شود های قبلی تالش می دولت

آالت کشاورزی با قیمت دولتی و  دادن ابزار و ماشین: منابع امید در کشاورزان متذکر شد رهبری املشی با اشاره به استفاده از

 .بهره به کشاورزان از موارد مناسب برای ایجاد رغبت به کشاورزی در کشاورزان است های کم وام

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=90105535559500 

 

 برنج
 آیانا- 5131شهریور  51, یکشنبه

http://www.isna.ir/fa/news/93061609598
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930620001055
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 آغاز رایزنی با تعاون روستایی برای خرید توافقی برنج 

با توجه به بازار فعلی برنج داخلی، از سازمان تعاون روستایی کشور خواستاریم که برای خرید توافقی ارقام بومی وارد 

 .عمل شود

: با اعالم این خبر گفت( ایانا)جهاد کشاورزی استان مازندران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران رئیس سازمان 

 .کشت برنج در سال جاری با وجود آنکه شرایط آب و هوایی نامناسب بود، تولید مناسبی را رقم زد

هزار تن  055ل یک میلیون تن برداشت شده است و حدود درصد محصول برنج کشور یعنی معاد 40تاکنون : دالور حیدرپور افزود

 .دیگر باقی مانده است

 .ای و ارقام پرمحصول، هنوز وارد مرحله برداشت نشده است مناطق سردسیر، کوهپایه: وی خاطرنشان کرد

های کشور وجود  ها و چاه رودخانهآبی در  ایم و کم امسال تابستان خشکی را پشت سر گذاشته: حیدرپور درباره کشت رتون ادامه داد

 .دلیل کمبود آب در کشت رتون رها کردند ترتیب برخی شالیکاران اراضی خود را به داشت، بدین

آمده و کمبود آب،  هزار هکتار را در بر گیرد، اما با شرایط پیش 15شد که  بینی می کشت رتون در سال جاری پیش: وی تصریح کرد

 .هزار هکتار باقی ماند 75شته یعنی حدود سطح زیر کشت در حد سال گذ

هزار هکتار اراضی زیر کشت رتون از بین برود، زیرا آبیاری در آنها  05بینی کرد  رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران پیش

 .شود و توسط شالیکاران رها شده است انجام نمی

دلیل  کنیم، زیرا به بینی می جام شده است، کیفیت مناسبی را پیشدر اراضی که در حال حاضر کشت رتون ان: حیدرپور یادآور شد

 .شود کاهش تابش آفتاب در فصل حاضر، کیفیت، بو و طعم این نوع برنج حفظ می

 .شود بینی نمی از لحاظ افزایش کودهای شیمیایی نیز در کشت رتون مشکلی پیش: وی تأکید کرد

  
 است های تضمینی برای برنج دیر نشده اعالم قیمت

با وجود آنکه وزارت جهاد کشاورزی : رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران از بازار برنج شکایت کرد و اظهار داشت

 .هایی را برای کاهش واردات در فصل برداشت انجام داده است، همچنان شاهد وجود برنج خارجی در بازار هستیم پیگیری

های دولتی در استان مازندران محدود شده و تعرفه واردات نیز تا دوبرابر  ی توسط دستگاهتوزیع برنج خارج: حیدرپور همچنین گفت

 .دنبال آن هستیم تا برنج ایرانی در سبد کاالی مرحله بعد قرار گیرد افزایش یافته است و به

ای  عالم کنند تا به تولید داخل لطمهاندرکاران واردات برنج را تا اطالع ثانوی ممنوع ا کنیم که دست پیگیری می: وی در ادامه افزود

 .وارد نشود

در صدد عملیاتی کردن : حیدرپور از رایزنی با سازمان مرکزی تعاون روستایی برای خرید توافقی برنج خبر داد و خاطرنشان کرد

 .تهای موجود در بازار، به ضرر کشاورزان اس خرید توافقی برنج محلی توسط تعاون روستایی هستیم، زیرا قیمت

های تضمینی اعالم  با وجود آنکه هنوز قیمت: های پرمحصول است، ادامه داد وی درباره اعالم خرید تضمینی برنج که مخصوص برنج

شود و کشاورزان  نشده است، برای محصول برنج هنوز فرصت داریم، زیرا این محصول استراتژیک در بهار سال آینده کشت می

 .شده تطبیق دهند های اعالم ا با قیمتهای خود ر فرصت دارند که برنامه

هزار هکتاری زیر کشت برنج در استان مازندران، تاکنون  395در سطح : رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران تصریح کرد

 .شود بینی می درصد اراضی به پایان رسیده و وضعیت تولید خوب پیش 40هزار هکتار یعنی  945برداشت در سطح 

خوار در سال جاری به محصول برنج  شرایط آب و هوایی باعث شد که بیماری بالست و کرم ساقه:ر پایان یادآور شدحیدرپور د

 ./ها نیز محدود شد پاشی ای وارد نکند و سم لطمه
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http://www.iana.ir/keshavarzi/item/91803-9.html 

 

 برنج
 خبرنگاران جوان - 5131شهریور  51: تاریخ

 افزایش تعرفه واردات برنج سودی برای برنج کاران ندارد

شوند عمدتاً ماندگاری بسیار باالیی دارند ولی در  هایی که وارد می برنج جزء موادغذایی بادوام است مخصوصاً برنج: نژاد گفت شریعت

 .برخوردار نیستند مقایسه با برنج داخلی از کیفیت مناسبی

نژاد عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی در مجلس شورای اسالمی درباره احتمال افزایش تعرفه واردات  اهلل شریعت شمس 

شوند عمدتاً  هایی که وارد می وصاً برنجبرنج جزء موادغذایی بادوام است مخص: گفت خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارن برنج به

 . ماندگاری بسیار باالیی دارند ولی در مقایسه با برنج داخلی از کیفیت مناسبی برخوردار نیستند

کند ولی متأسفانه این  درصد افزایش پیدا می 85درصد است که بعداً به  35هر سال تعرفه واردات در مردادماه : وی ادامه داد 

 . کاران ندارد کند و سودی برای برنج لی را حل نمیمیزان هیچ مشک

خواهیم از  اگر می. ای واردات صورت گرفته که برای یک سال آینده بازار برنج وجود دارد امسال به اندازه: این نماینده مجلس افزود  

 . ای را اتخاذ کنیم تا در یک دوره طوالنی مدت برنج وارد نشود تولید حمایت کنیم باید شیوه

هایی که اتخاذ شده برنج کاران اصالً از این وضع راضی نیستند چون قیمت برنج آنها  االن با همه سیاست: نژاد ادامه داد شریعت  

نسبت به سال قبل کاهش داشته است ولی در مقابل میزان دستمزد کارگر، قیمت سوخت و هزینه حمل و نقل افزایش داشته به 

 . ولی قیمت برنج کاهش داشته است عبارتی هزینه تولید باال رفته

ها عمالً باعث تعطیلی بخش کشاورزی برنج کاری در شمال کشور شده در صورتی  این سیاست: این نماینده مجلس در ادامه افزود  

 . های ما در شمال کشور با توجه به آب فراوان برنج کاری است که از جمله مزیت

 . ها را در شمال کشور پایش کنیم هر سال نسبت به سال قبل سطح زیرکشت کاهش دارد اگر سطح برنج کاری: وی در پایان گفت  

http://www.yjc.ir/fa/news/8151045 

 

 بذر

 آیانا- 5131شهریور  51, دوشنبه

 شود  گذاری، هفته آینده ابالغ می نامه معرفی ارقام بذر جهت سرمایه آیین

گذاری مناسبی توسط بخش خصوصی انجام  دهد، تاکنون سرمایه با وجود آنکه بذر رکن اصلی تولید را تشکیل می

 .نشده است

سوار در مجلس شورای اسالمی در مراسم انعقاد  آباد و بیله ، نماینده مردم پارس(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

که بین مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر و نهال و شرکت  750و  758قرارداد واگذاری امتیاز تکثیر فروش دو رقم بذر هیبرید 

که باید  هزار نفر کارمند در بخش دولتی داریم 455حدود دو میلیون و : ملی کشت و صنعت دامپروری پارس برگزار شد، گفت

 .ظرفیت بخش خصوصی را نیز افزایش دهیم، زیرا دولت تاکنون موفق نبوده است

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/19432-1.html
https://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/4969380
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رود با همکاری  قدم مثبتی برای توسعه کشاورزی در بخش مغان برداشته شده است که امید می: محمدمهدی برومندی افزود

 .صالح، آن را گسترش دهیم مراجع ذی

 تحقیقاتی کوشا باشدبخش خصوصی در نگهداری امانت بذور 

سازی وجود ندارد؛ اگرچه تولید  برای توسعه کشاورزی، راهی به غیر از خصوصی: معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت

دراختیار کشاورزان است و ظاهراً کشاورزان خصوصی هستند، اما بخش بزرگی از خدمات تولید ازجمله خدمات علمی و پشتیبانی 

 .شود ام میتوسط دولت انج

 .آورد سازی، فضا را برای توسعه، تسهیلگری و ارزان شدن خدمات فراهم می خصوصی: عباس کشاورز خاطرنشان کرد

 .باید فضا را برای تسهیلگری و ورود بیشتر بخش خصوصی فراهم آوریم: وی ادامه داد

های کافی را برای انتقال  و نهال خواست که نظارتمعاون بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی از مؤسسه اصالح و تهیه بذر 

عنوان پیشگامان تولید تجاری بذر عمل کرده و در  مناسب این دانش فنی داشته باشند و به شرکت خصوصی نیز توصیه کرد که به

 .نگهداری این امانت کوشا باشند

م شود تا واحدهای دیگری نیز برای انجام تحقیقات های بیشتری در بخش علمی کشور انجا گذاری باید سرمایه: کشاورز تصریح کرد

 .خصوصی ترغیب شوند

ها و  های خصوصی و استاندار استان اردبیل آن است که به بخش دولتی فشار آورند تا کمک انتظار از بخش: وی یادآور شد

 .های بیشتری از بخش خصوصی داشته باشند پشتیبانی

 ر دارددشت مغان پتانسیل مناسبی برای تولید بذ 

قانون اساسی، دولت وظیفه سنگینی را برای  88های اصل  در راستای اجرای سیاست: در ادامه، استاندار اردبیل همچنین گفت

های  دلیل شرایط آب و هوایی مساعد است، ظرفیت دار است و از آنجا که کشاورزی در دشت مغان به ها عهده گری واگذاری تصدی

 .دارد بسیار خوبی در این باره وجود

های تحقیقاتی استفاده کرد و  توان برای هدایت صحیح پروژه های وزارت جهاد کشاورزی می از بازنشسته: مجید خدابخش افزود

 .رود که برای پیشبرد بخش کشاورزی تالش کنند آموختگان جوان نیز انتظار می عالوه بر آن، از اساتید دانشگاهی و دانش

توانند در خلق ثروت مؤثر واقع شوند تا دشت مغان که در حال  بنیان می های دانش تصادی و شرکتهای اق بنگاه: وی خاطرنشان کرد

 .شود، توسعه یابد حاضر منطقه گردشگری و کشاورزی کشور محسوب می

 دنبال میان برها در گسترش ارقام کشاورزی است تحقیقات به

 .شود بذری است که دانش فنی آن به بخش خصوصی واگذار میاین سومین : معاون تحقیقاتی وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت

سال گذشته، در دنیا چهار عامل کود، سم، مکانیزاسیون و بذر مهم بوده است و با وجود آنکه صنعت  85طی : اسکندر زند ادامه داد

اما امکان حضور بخش خصوصی بذر دنیا پیشرفت قابل توجهی داشته است، در بخش دولتی کشور ما نیز اقدامات خوبی انجام شده، 

 .وجود نداشته است

های خصوصی بیشتری در این موضوع وارد  رود که بخش گذاری برای بذر کشور هستیم و امید می نیاز به سرمایه: وی تصریح کرد

 .شوند

 35با برگزاری : یادآور شدنامه معرفی ارقام در هفته آینده خبر داد و  رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از آیین

رود ظرف این هفته یا هفته آینده،  نامه معرفی ارقام تدوین شد و به تصویب هیئت امنا رسید که امید می جلسه تخصصی، آیین

 .معرفی شود
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له تکثیر برسانیم های امیدبخش را قبل از آنکه به رقم تبدیل شود، به مرح دنبال میانبرهایی هستیم تا بتوانیم الین به: زند تأکید کرد

 .شود، افزایش دهیم درصد از تولید کشور را شامل می 30شده که در حال حاضر  و سهم بذور گواهی

دهی  بار، گزارش های سازمان تحقیقات قطع نخواهد شد و هر سه ماه یک تا به ثمر رسیدن این حرکت، نظارت: وی همچنین افزود

 .نجام شودبخش خصوصی درباره عملکرد ارقام فوق باید ا

 آوریم رسم امانت را به جا می 

در ادامه مدیرعامل شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس نیز در این مراسم اظهار امیدواری کرد که بتوان رسم امانت را به 

 .جا آورده و برای تولید این رقم تالش کرد

کز تحقیقات اصالح و تهیه بذر و نهال مورد استفاده قرار بذور والد این ارقام ذرت با هماهنگی مر: جالل گلچین خاطرنشان کرد

کنیم که تمام این اصول  ترتیب سعی می گرفته و بذور هیبریدی توسط پیمانکاران این شرکت به تولید انبوه خواهد رسید و بدین

 ./فنی را رعایت کنیم

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/91800-9.html 

 

 پسته

 آیانا-5131شهریور  12, پنجشنبه

شود که در  بینی می استان کشور پیش 94های پسته در  توسعه باغ/ یابد درصد افزایش می 38کشور  رتولید پسته د

 .هزار تن پسته در کشور تولید شود 198تا  138سال جاری 

درباره ( ایانا)و خشک وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران های سرد  سرپرست دفتر میوه 

آبی در بیشتر مناطق کشور وجود دارد، اما درخت پسته در مقابل این  با وجود آنکه مشکل کم: وضعیت پسته در کشور گفت

 .کشور اجرا شده است ای در های توسعه محدودیت و شوری آب مقاوم است، بنابراین برنامه

ای که در چند سال آینده ایران خواهد توانست  گونه الگوی کشت در بیشتر مناطق کشور در حال تغییر است، به: علی محسنی افزود

 .همچون گذشته جایگاه نخست از نظر تولید را مانند صادرات و سطح زیر کشت به خود اختصاص دهد

هزار و  90هکتار برآورد شد که از این رقم،  554هزار و  05ای محصوالت باغی  توسعهدر سال گذشته، سطح : وی خاطرنشان کرد

درصد در بخش باغبانی به پسته  38.0دهد که افزایش سطحی معادل  هکتار مربوط به پسته است و مقایسه آماری نشان می 454

 .اختصاص دارد

  
 ی پستهها درصدی نهال 98رغم یارانه  اقبال به ایجاد باغ پسته، به

دار در بخش پسته  درصد نهال یارانه 95با وجود آنکه تنها : های سرد و خشک وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد سرپرست دفتر میوه

 .های پسته بسیار باال است وجود دارد، اما تقاضای مردم برای ایجاد باغ

هکتار باشد، اما  350هزار و  های پسته پنج باغ ای در برنامه پنجم توسعه، مقرر شده بود که سطح توسعه: محسنی تصریح کرد

 .تاکنون بیش از دوبرابر سطح فوق تحقق پیدا کرده است

 90، (9013)ای که در سال سوم برنامه پنجم  گونه اصالح و احیای درختان پسته از دیگر موارد در حال اجرا است، به: وی یادآور شد

 .هکتار تحقق پیدا کرد 944هزار و  00درصد بیش از این رقم یعنی  34گرفته شد که هکتار برای این منظور در نظر  005هزار و 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/19455-1.html
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درصدی عملکرد تولید را در  05های پسته، افزایش  شده در باغ شرایط مناسب آب و هوایی و اصالحات انجام: محسنی تأکید کرد

 375هزار تن برسد که تحقق رقم  305ور به حداقل شود تولید امسال پسته در کش بینی می ای که پیش گونه سال جاری رقم زد، به

 .هزار تنی نیز دور از ذهن نیست

باردهی : استان مناطق غربی، شمال غرب و شمال شرق خبر داد و اظهار داشت 98های پسته در  ای باغ وی از اجرای طرح توسعه

این محصول در کشور از افزایش  کشد که در صورت تحقق سطح زیر کشت سال طول می 95های جدید حدود هفت تا  باغ

 ./گیری برخوردار خواهد شد چشم

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/91874-9.html 

 

 پنبه

 

 تخم مرغ

 - 93/06/18فارس

 صادرات به صرفه نیست/ تخم مرغ ایرانی به روسیه صادر نشد

ستاد ترویج مصرف تخم مرغ با بیان اینکه تاکنون هیچ گونه نشست مشترک تجاری رسمی برای صادرات تخم  دبیر

بندی و  و نقل، بسته  های سنگین حمل مرغ به این کشور به دلیل هزینه صادرات تخم: مرغ به روسیه انجام نشده، گفت

 .گمرک مقرون به صرفه نیست

صادر نشدن تخم  در مورد خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  صرف تخم مرغ در گفتسید فرزاد طالکش دبیر ستاد ترویج م

صادرات تخم مرغ و مواد پروتئینی به  الزاما برای: مرغ به روسیه به دلیل عدم وجود پروتکل قرنطینه دامی بین ایران و روسیه، گفت

 .یگری به پروتکل بهداشتی نیاز نداریمروسیه و یا هر کشور د

صادر ... وی با بیان اینکه مواد پروتئینی تولیدی کشور بدون وجود پروتکل بهداشتی به کشورهای افغانستان، عراق، عمان و 

وتئینی را کنند و در صورتی که که بتوانیم، کاالی پر این کشورها مقررات بهداشتی خود را برای واردات اعالم می: شود، افزود می

 .کنیم برای آنها صادر می

 مرغ به پروتکل بهداشتی نیاز نداریم برای صادرات تخم* 

مشکل کشور ما در صادرات تخم مرغ به روسیه مشکل بهداشتی، کنترل کیفیت و  :دبیر ستاد ترویج مصرف تخم مرغ اظهار داشت

ایم، قطعا  ر را برای صادرات مواد پروتئینی فراهم کردههای بهداشتی کشورهای دیگ ایجاد کیفیت نیست و همان طور که خواسته

 .توانیم تأمین کنیم های بهداشتی روسیه را هم می درخواست

عالوه بر ارزش اقتصادی ارزش  اگر برای دولت های اصلی است، بنابراین تداوم و پایداری صادرات یکی از مؤلفه :طالکش تصریح کرد

 .رح است، باید برای به صرفه شدن صادرات تخم مرغ یارانه بپردازدفرهنگی و مقابله با کشور آمریکا مط

رساند و این کار نیازمند  المللی روسیه یا هر کشور دیگر باید قیمت آن را به قیمت بین برای صادرات تخم مرغ به: وی افزود

 .تای برای این بخش تصویب نکرده اس پرداخت یارانه دولت است، در حالی که دولت هیچ یارانه

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/19478-1.html
http://www.farsnews.com/
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 دالر است 9.3هر کیلو تخم مرغ  المللی قیمت میانگین بین* 

قیمت تخم  دالر است، در حالی که 9.0المللی هر کیلو تخم مرغ  قیمت میانگین بین: مرغ تصریح کرد دبیر ستاد ترویج مصرف تخم

کارتن،   صادرات از قبیل هزینهجانبی   دالر بیشتر است و قطعا با این قیمت و هزینه 9.0 داخل، درب مرغداری از مرغ تولید

 .تخم مرغ صرفه اقتصادی ندارد صادرات ...و نقل گمرک، پرینت و  بندی، حمل بسته

های  همچنین تاکنون هیچ گونه نشست مشترک تجاری از طریق سازمان :دبیر ستاد ترویج مصرف تخم مرغ در ادامه بیان داشت

 .مرغ انجام نشده است ن ایرانی برای صادرات تخمرسمی دولتی مثل سازمان توسعه تجارت با بازرگانا

دریایی، هوایی و یا زمینی برای صادرات تخم مرغ به کشور روسیه سنگین است و بدون  حمل و نقل  هزینه: طالکش بیان داشت

 .مقرون به صرفه نیست پذیر و حمایت دولت صادرات روسیه به این کشور امکان

تخم مرغ به کشورهای عراق،  تاکنون :ای مختلف بستگی به بازار آن کشورها دارد، افزودوی با بیان اینکه صادرات به کشوره

 .افغانستان و تاجیکستان صادر شده است

منطقی کرده  پایین بودن قیمت دالر خوب است، ولی این مسئله به نفع صادرات نیست و صادرات را غیر: طالکش اظهار داشت

 .است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=90105594555541 

 

 تولیدات زراعی و باغی

 ایسنا  - 5131شهریور  51شنبه 

  ایران اولین تولیدکننده انجیر خشک دنیا
کشور را به خود اختصاص داده و مابقی مربوط به  درصد تولید انجیر خشک 15استان فارس ایران اولین تولید کننده انجیر خشک دنیاست و 

  .ایالم، کرمانشاه، مازندران، گیالن، خراسان و هرمزگان است استان های مرکزی، زنجان، لرستان،

متوسط برداشت از هر هکتار را  -شیراز کشاورزی دانشگاه  دانشیار بخش علوم باغبانی دانشکده -به گزارش ایسنا منطقه فارس، سعید عشقی 

را به خود ( درصد 07حدود )هزار هکتار، بیشترین سطح زیر کشت انجیر  30شهرستان استهبان با بیش از : کرد کمتر از یک تن عنوان و اظهار

  .اختصاص داده است

 0355هکتار، کازرون با  8355هکتار، جهرم با  4850 هکتار، داراب با 7555ریز با  های نی شهرستان: این استادیار دانشگاه خاطرنشان کرد

  .روند شمار می های تولید کننده انجیر در فارس به از جمله شهرستان هکتار 9535هکتار و فیروزآباد با 

یی قرار دارد استان فارس در شیب های تند و بلندی ها های انجیر دیم بیشتر باغ: عضو هیات علمی قطب علمی انجیر دیم دانشگاه شیراز گفت

به  سال گذشته در نتیجه تالش و سخت کوشی نسل های پیشین به عنوان سرمایه ای ملی 305از  که گذر از آن ها بسیار سخت است و

  .یادگار مانده است

  .نظر هستندسرمایه عظیم ملی و یک بانک ژن گیاهی مد  این باغ ها عالوه بر ایجاد شغل، تامین غذا و تلطیف هوا به عنوان: عشقی گفت

پیکره باغ های انجیر دیم کشور به ویژه انجیرستان  کاهش نزوالت آسمانی در دهه گذشته، صدمات جبران ناپذیری به: وی خاطر نشان کرد

  .است پژوهش های الزم در زمینه های مختلف جهت بهبود وضعیت حاضر و توسعه کشت انجیر ضروری استهبان وارد کرده است و بنابراین

به دلیل آب و هوای مناسب و نور کافی و : افزود دبیرنخستین همایش ملی انجیر دیم صادرات انجیر خشک را دارای ارزشی جهانی برشمرد و

  .شود فارس از کیفیت بسیار خوبی برخوردار است و می تواند بیش از این در بازار جهانی عرضه همچنین ارگانیک بودن، انجیر استان

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930618000089
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کشاورزی، پژوهشگران، اساتید، دانشجویان و جمعی از  شهریور با حضور معاون وزیر جهاد 94خستین همایش ملی انجیر دیم ن: وی یاداور شد

  .شود کشاورزی دانشگاه شیراز برگزار می مسئوالن استانی در دانشکده

مل بین صاحبان عرصه علم و عمل و دستیابی ایجاد تعا عشقی هدف از برگزاری همایش را ارائه و تبادل آخرین یافته های علمی پژوهشگران،

  .بهبود کمیت و کیفیت انجیر عنوان کرد به راه کارهای علمی و عملی برای

جوی و مدیریت آب، راهکارهای اضطراری کاهش اثرات  های ذخیره نزوالت دانشیار بخش علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز روش

های نوین  تکثیر و فن آوری های برداشت و فرآوری انجیر دیم، به نژادی، فیزیولوژی رشد و نمو انجیر دیم، روش خشکسالی بر باغات انجیر دیم،

مدیریت آفات و بیماری های انجیر دیم را از محورهای نخستین همایش ملی انجیر  های اقتصادی و اجتماعی انجیر دیم و در انجیر دیم، جنبه

  .برشمرد دیم

http://www.isna.ir/fa/news/10559054505 

 

 تکنولوژی، نوآوری، علمی
 آیانا- 5131شهریور  51, شنبه

 ژاپن در بخش کشاورزی ایران  GPSهای ناوبری  بررسی کاربرد دستگاه

 .سایر کشورها است هایی در مزارع بخش کشاورزی ایران وجود دارد که قابل انتقال به نوآوری

در ژاپن، امروز در حاشیه کارگاه ( APO)وری آسیا  ، نماینده سازمان بهره(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

در هتل پارسیان اوین، در پاسخ به ( APO)وری کشاورزی  منظور افزایش بهره آموزشی آشنایی با تجارب مدیریت مزارع نوآور به

 .شود تا تجارب کشورهای مختلف در موضوع آب عنوان شود در این کارگاه، تبادل نظر می: ایانا گفتخبرنگار 

وری و مدیریت مزرعه باید مورد تجدید نظر قرار  های افزایش بهره آب در کشاورزی نقش حیاتی دارد و زمینه: محمد سعید افزود

 .گیرد

 .والت کشاورزی به قیمت مناسبی باید مدنظر باشدوری آب، فروش محص عالوه بر بهره: وی خاطرنشان کرد

تجارب خوبی برای فروش محصوالت کشاورزی در این کارگاه عنوان : در ژاپن ادامه داد( APO)وری آسیا  نماینده سازمان بهره

 .های بیشتری با این سازمان توسط ایران و سایر کشورهای عضو انجام شود رود که همکاری خواهد شد و امید می

وری در بخش کشاورزی بسیار مهم  حفظ منابع آب و خاک بسیار حیاتی است و تبادل تجارب برای افزایش بهره: عید تصریح کردس

 .است

آب برای ایران و سایر کشورهای عضو سازمان آسیایی مهم بوده و الزم است اطالعات و تجارب کشورهای مختلف : وی یادآور شد

 .تحت بررسی بیشتر قرار گیرد

. وری آب را برگزار کرد و تجارب خوبی مبادله شد در سه سال گذشته، وزارت جهاد کشاورزی کارگاه ارتقای بهره: د تأکید کردسعی

 .رود که این تجارب در سال جاری نیز بتواند برای کشورهای مختلف مؤثر واقع شود امید می

  
 گر بخش کشاورزی ، هدایتGPSهای  دستگاه

: های روز دنیا برای بخش کشاورزی سخن گفت و اظهار داشت تحقیقات تکنولوژی از ژاپن از تکنولوژی در ادامه، نماینده مرکز

 .تواند برای ایران و سایر کشورها نیز مؤثر واقع شود انتقال این دانش می

http://www.isna.ir/fa/news/93061508650
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ه در برنامه است این گر بخش کشاورزی باشد ک تواند هدایت می GPSهای ناوبری  ژاپن با استفاده از دستگاه: اجی موریموتو افزود

 .تکنولوژی در کارگاه چند روز آینده تحت بررسی قرار گیرد

  
 درصد محصوالت کشاورزی هلند 16از بین رفتن 

: هایی که درآمد کشاورزان را در عرضه محصوالت کشاورزی افزایش دهد، خبر داد و گفت همچنین، نماینده کشور هلند از روش

 .تر شود روش محصوالت کشاورزی آساندنبال راهی هستیم که مسیر ف به

 .کنیم تا منابع حاصل از فروش محصوالت به بخش برگردد با کشاورزان نیز در این بخش همکاری می: وودی مارجوز خاطرنشان کرد

 .کنیم ای، با مشارکت تولیدکنندگان، انتقال دانش جدید را اجرایی می های گلخانه در بخش سبزی: وی ادامه داد

شود که ساماندهی الزم  بندی در کاهش ضایعات نقش مؤثری دارد و در این راستا تالش می بسته: شور هلند تصریح کردنماینده ک

 .در این بخش انجام شود

 .رسد و این باعث ضرر و زیان آنها شده است کنندگان نمی درصد محصوالت به مصرف 30در کشور هلند : مارجوز یادآور شد

بندی مناسب، فکری اساسی  رود که الزم است برای بسته یعات، بخشی از محصوالت کشاورزی هدر میبر اثر ضا: وی تأکید کرد

 .شود

  
 استفاده از دستاوردهای تحقیقاتی، تولید هدفمند را به دنبال دارد

زاری این کارگاه با برگ: علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی درباره مزارع نوآور به ایانا گفت در ادامه، عضو هیئت

وری آب و حفظ منابع پایه در مزارع کشاورزان انجام  های نوینی که در بخش آبیاری تحت فشار و بهره کنیم تا تکنولوژی تالش می

 .شده است، به کل بخش تعمیم داده شده است

اید به آن توجه ویژه داشته باشند و افزایش کارایی مصرف آب در مزرعه، از عواملی است که کشاورزان ب: عامری افزود بنی... ا ولی

 .شود که تولیدات هدفمند شده و دارای صرفه اقتصادی شود عالوه بر آن، استفاده از دستاوردهای مراکز تحقیقاتی باعث می

ی ور کشور عضو سازمان بهره 98کنیم آن را به  هایی وجود دارد که تالش می در بخش کشاورزی ایران، نوآوری: وی خاطرنشان کرد

 .آسیا معرفی کنیم و در عوض از دانش و تجارب آنها نیز در بخش کشاورزی ایران استفاده کنیم

در این کارگاه آموزشی، از سه مجموعه گاوداری که : علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ادامه داد عضو هیئت

های آبیاری تحت فشار منطقه ورامین بازدید خواهیم  و سیستم کیلوگرم شیر در یک روز بوده و گلخانه ورامین 04رکورددار تولید 

 .کرد

ای  رود که در آینده منظور در اختیار قرار دادن تجارب کشورهای مختلف است و امید می این کارگاه تنها به: عامری تصریح کرد بنی

 .ای جامع با استفاده از تجارب سایرین شود نزدیک به تدوین برنامه

هایی برای تولید  وری و ذخیره آب در مزارع خود شده باشند یا روش نوعی باعث افزایش بهره کشاورزانی که به: وی یادآور شد

 .شوند اقتصادی داشته باشند، نوآور تلقی می

گفتنی است، امروز اساتید ایرانی و خارجی به بیان دانش فنی و تجارب خود خواهند پرداخت و در روزهای آینده دانش فنی نوین و 

صورت الگویی در کشورهای مختلف  های مفیدی استخراج شده تا به تجارب سایر کشورها تبادل خواهد شد و در نهایت دستورالعمل

 ./و ایران مورد استفاده قرار گیرد

http://wنww.iana.ir/keshavarzi/item/91898-9.html 

http://wنww.iana.ir/keshavarzi/item/19414-1.html
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 تکنولوژی، نوآوری، علمی
 فودپرس- 5131شهریور ماه  53چهار شنبه 

 دارند  D چند نفر از ایرانی ها کمبود ویتامین

نتایج مطالعات پژوهشکده غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نشان داده است تقریبا تمام افراد جامعه ما در 

مبتال  D حدود نیمی از افراد جامعه، به ویژه زنان کشور نیز به کمبود شدید ویتامین قرار دارند و D معرض خطر کمبود ویتامین

 .هستند

 45کند که بیش از  وی انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور نیز تائید میاهای مشابهی از س به گزارش جام جم، بررسی

 .هستند D درصد مردم دچار کمبود ویتامین

نور خورشید است شکی نیست، اما به دلیل مضرات اشعه ماوراءبنفش از جمله باالرفتن  Dتولید ویتامین در این که منبع اصلی

کنند و به این  خطر سرطان پوست، امروزه اکثر افراد از تماس مستقیم با نور آفتاب، آن هم بدون استفاده از ضدآفتاب اجتناب می

و دارو   از طریق تغذیه D به این ترتیب راهی به جز تامین ویتامین. رسد ل میاز این طریق به حداق D ترتیب امکان تامین ویتامین

 .با هدف درمان کمبود این ویتامین وجود ندارد

کنند که قرار است  را عرضه می D به همین دلیل در دنیا بسیاری از تولیدکنندگان لبنیات، محصوالت لبنی غنی شده با ویتامین

 .عرضه این محصوالت در سطح وسیع صورت بگیرددر کشور ما نیز تولید شود و 

در مردم ما بسیار شایع است،  D تخصص غدد و متابولیسم با تاکید بر این که کمبود ویتامین فر، فوق دکتر سیدحسین صمدانی

ی دارند و نیز هایی که تصمیم به باردار تقریبا همه افراد و بویژه کودکانی که در سنین رشد پیش از بلوغ هستند، خانم: گوید می

بر این اساس، میزان مورد . مورد نیاز روزانه بسیار توجه داشته باشند D ها پس از سن یائسگی باید نسبت به تامین ویتامین خانم

 .یابد واحد است که این میزان پس از یائسگی افزایش می 9555تا  455نیاز این ویتامین روزانه بین 

شود که موجب جذب  ت که این ویتامین یک هورمون پیشرفته نیز در بدن محسوب میاینجاس D نکته مهم در مورد ویتامین

در بدن با اختالالت کلسیمی و عوارض اسکلتی ـ  D شود و به همین دلیل کاهش سطح ویتامین ها می کلسیم از طریق روده

 .عضالنی ناشی از آن همراه خواهد بود

 درد و ضعف عضالنی

کند،  هایی چون ضعف و گرفتگی عضالنی و خستگی بروز پیدا می با نشانه D این که کمبود ویتامینفر با تاکید بر  دکتر صمدانی

البته کمبود این ویتامین و نیز اختالالت کلسیمی از طریق آزمایش خون قابل بررسی و تائید است، اما در بسیاری : دهد توضیح می

 D حالی، ضعف، ناتوانی و درد عضالنی، خبر از کمبود ویتامین بی موارد و وقتی دلیل مشخص دیگری وجود نداشته باشد خستگی،

شک هر نوع درد مبهم و پراکنده و ضعف کلی در بدن، ضعف در ایستادن و باال رفتن از پله و درد استخوان، بویژه در  بی. دهد می

 .مورد بررسی قرار داد D ناحیه لگن و پاها را باید از نظر احتمال کمبود ویتامین

 D ها به دلیل کمبود ویتامین رود خطر پوکی و نرمی استخوان هر چه سن افراد باالتر می: کند تخصص غدد تاکید می فوقاین 

به همین دلیل، مصرف خوراکی این ویتامین در کنار مصرف لبنیات، براساس نیاز روزانه هر شخص، بویژه در . شود تشدید می

فقط با اختالالت استخوانی و عضالنی  D دهد کمبود ویتامین های جدید نشان می یبررس. شود تر توصیه می پذیر های آسیب گروه

های قلبی، ضعف سیستم ایمنی بدن یا حتی ناباروری نیز  های مغزی مانند ام اس، نارسایی همراه نیست، بلکه در بروز برخی بیماری

 .تاثیرگذار است
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 کنند کودکانی که به خوبی رشد نمی

در کودکان با اختالالت رشد و گاهی بروز اختالالت ساختاری در استخوان و پهن  D فر، کمبود ویتامین به گفته دکتر صمدانی

در  D هایی است که به علت کمبود ویتامین راشیتیسم نیز از آن دست بیماری. کند شدن صفحات رشد استخوانی نمود پیدا می

درآوردن  افتادن، کوتاه قدی یا دیر دندان راه همچنین دیر. دهد نشان می شدن زانوها کودکان ایجاد شده و خود را معموال با پرانتزی

 .باشد D تواند از عالئم کمبود ویتامین کودکان نیز می

 درمان، فقط با دارو

های دارویی تزریقی یا خوراکی ممکن است که بنا بر تشخیص پزشک و بر اساس  فقط از طریق مکمل D درمان کمبود ویتامین

 .گیرد این ویتامین در شخص صورت می میزان کمبود

ای چون دوران رشد، بارداری و  گرچه گاهی نیازهای خاص سنی و دوره: کند فر با اشاره به این مطالب تاکید می دکتر صمدانی

خوراکی تجویز کند، ولی باید توجه  D کند که پزشک به شخص حتی بدون نیاز به آزمایش خون، ویتامین یائسگی ایجاب می

عالئم چنین مسمومیتی که از افزایش . تواند با مسمومیت شدید نیز همراه باشد مصرف زیاد و خودسرانه این ویتامین می داشت

شک موارد منع مصرف یا  بی. شود شود شامل تشنگی، ادرار زیاد، تهوع و استفراغ، گیجی و سردرد می سطح کلسیم خون ناشی می

 .شود به شخص گوشزد می نیز از سوی پزشک D افزایش مصرف ویتامین

های احتمالی  ، توجه به نشانه D فقط با مصرف لبنیات غنی شده با ویتامین D به خاطر داشته باشید پیشگیری از کمبود ویتامین

  .های دارویی با تائید و تجویز پزشک ممکن است کمبود این ویتامین و مصرف مکمل

http://www.foodpress.ir/Post 

 

 چای

 خبرنگاران جوان - 5131شهریور  51: تاریخ

 هزار تن رسید 93تولید چای در سال جاری به 

به زراعت گذشته این میزان هزار تن رسید که در سال مشا 90میزان تولید چای در سال جاری به علت ؟ خشک به : نوری گفت

 .هزار تن بوده است 05برداشت 

سالی در سال  کارخانجات تولید کننده به علت خشک: اظهار داشت خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانامیرمظفر نوری در گفتگو با 

در ماه های بعد به دولت   به دولت بپردازند که مابقی این بدهی به صورت قسطدرصد بدهی خود را  90اند  جاری فقط توانسته

 . پرداخت خواهد شد

گردد که  شود از اواسط پاییز پرداخت می آبان ماه شروع می 90میلیارد تومانی به زراعی سال جاری که در  55اعتبار : وی افزود 

 . این منوط در اختیار گذاشتن این اعتبار از سوی مجلس به دولت است

هزار هکتار  0ان آبیاری تحت فشار به در دشت ها میز: ای باغات چای کشور تصریح کرد نوری درخصوص آبیاری تحت فشار و قطره

 . گیرد رسد در صورتی که در سایر مناطق این آبیاری به دلیل کمبود منابع فعالً صورت نمی می

دولت باید به بخش مزارع کشور به خصوص چای در زمینه تامین به موقع کود توجه زیرا در سال گذشته : نوری در پایان یادآور شد

ریزی  رسید که خرداد ماه این کار صورت گرفت که حتماً باید در این مورد برنامه اه به دست کشاورز میاین کود باید اسفند م

 . مناسبی از سوی وزارت جهاد کشاورزی صورت گیرد

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=31b0be238e054d259356185c619d54ce&Title=%DA%86%D9%86%D8%AF%20%D9%86%D9%81%D8%B1%20%D8%A7%D8%B2%20%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%20%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF%20%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%20D%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
http://www.yjc.ir/fa/services/6
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http://www.yjc.ir/fa/news/8175054 

 

 حبوبات

 

 خرما

 خبرنگاران جوان - 5131شهریور  51: تاریخ

 هزار نخل سال زراعی جاری درخوزستان بیمه شد 088میلیون و  3بیش از

 .نخلدار برای بیمه نخلیات خود مراجعه کردند 75هزار و  35: محصوالت کشاورزی خوزستان افزود   مدیرصندوق بیمه

هزار نفراعالم کرد و  055میلیون و  8،جهانپور معماریان تعداد نخیالت خوزستان را باشگاه خبرنگارانگروه اقتصادی به گزارش 

 . بابت خشکیدگی نخل به نخلداران پرداخت شد   میلیارد ریال خسارت 15پارسال : افزود 

 . میلیارد ریال برای نخلیات حق بیمه دادند 35پارسال نخلداران   :وی گفت

امسال برخی : میلیون نفر اعالم کرد و افزود  8محصوالت کشاورزی خوزستان تعداد نخل بیمه شده پارسال را   همدیر صندوق بیم

 . سال یا مشکالت ناشی از خشکسالی از شمول بیمه خارج شدند 4نخل ها به علت عدم قابلیت باردهی از جمله نرسیدن به سن 

هواز، بهبهان، آبادان، خرمشهر و ماهشهر را فراگرفت و امسال هم در برخی پارسال عارضه خشکسالی نخیالت شادگان، ا: وی گفت 

 .شهرستانها مشاهده شده است

http://www.yjc.ir/fa/news/8170515 

 

 خدمات دام

 خبرنگاران جوان - 5131شهریور  51: تاریخ

 سپرده شود واردات و صادرات دام به اتحادیه

تولید   واگذاری صادرات و واردات دام به این اتحادیه سبب کاهش قیمت و بازگشت سود حاصل از صادرات به چرخه: سلطانی گفت

 .خواهد شد

التفاوت حاصل از صادرات را به صورت  مابه اگر دولت: اظهار داشت خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانسعید سلطانی در گفتگو با 

زمان با واگذاری صادرات و واردات دام قرار دهد دیگر این بخش با افزایش قیمت ها مواجه  تسهیالت در اختیار این اتحادیه هم

 .های کشاورزی دریافت نخواهیم کرد نخواهد بود و همچنین دیگر از دولت یارانه ای برای تامین نهاده

های کوتاه مدت  طی دوره:مسئولین که آزادسازی دام را در حال حاضر در دستور کار قرار داده اند به دو دلیل بوده است :وی افزود

ها قیمت گوشت ثابت بوده  درصدی قیمت نهاده 905تا  05چنین با افزایش  به دلیل خشکسالی دام در نشست دامداران مانده و هم

ریزی صورت گیرد ما شاهد رسیدن به ثابت ماندن عرضه و تقاضا درکوتاه مدت خواهیم  ا برنامهو قیمت پایین آمده که اگر این کار ب

http://www.yjc.ir/fa/news/4970508
http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/4973096
http://www.yjc.ir/fa/services/6
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 .بود

اگر این کار مثل سال های : سعید سلطانی با بیان اینکه کار طی سالیان انجام شده ولی نتیجه آن گرانی گوشت بوده اضافه کرد

  . های جاری خواهیم بودپیش بدون برنامه ریزی صورت گیرد ما شاهد افزایش در ماه 

 .سپردن واگذاری صادرات و واردات گوشت به اتحادیه سبب تثبیت قیمت تا پایان سال خواهد شد: وی در پایان یادآور شد

http://www.yjc.ir/fa/news/8179059 

 

 خدمات دام
 آیانا-5131شهریور  51, شنبه

 شود  میلیارد ریال تسهیالت به صندوق طیور کشور واریز می 688

 .کند میلیاردریال به حساب این صندوق واریز می 688تولیدکنندگان به صادرات و حمایت از تولید   دولت برای تشوق

با اعالم این خبر ( ایانا)مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

 055کنند،  هایی که مرغ خود را صادر می های تولید و اتحادیه معاونت امور دام جهاد کشاورزی، برای حمایت از زنجیره: گفت

 .میلیارد ریال تسهیالت برای اختصاص به فعالین این بخش در نظر گرفته است

تولید گوشت مرغ کشور، در مقایسه با سایر کشورها، دولت تسهیالتی برای های  دلیل باال بودن هزینه به: همایون دارابی افزود

 .مرغداران در نظر گرفته تا توان رقابت با تولیدکنندگان سایر کشورها را داشته باشند

با وجود ظرفیت باالی تولید صنعت طیور کشور، وارداتی بودن عمده خوراک طیور، توان رقابتی کمی با : وی خاطرنشان کرد

 .های دولت نقش مهمی در توانمندسازی صنایع دارد کند که مشوق ورهای رغیب مانند ترکیه ایجاد میکش

های بالعوض احتمالی به  شود و از طریق تسهیالت یا کمک این اعتبار به صندوق طیور واریز کشور واریز می: دارابی ادامه داد

 .یابد مرغداران اختصاص می

های  در تمام کشورهای دارای صنایع قوی طیور نیز مشوق: اران گوشتی کشور تصریح کردمدیرعامل اتحادیه سراسری مرغد

شود، کمااینکه در گذشته نیز این حمایت  صادراتی برای افزایش انگیزه تولیدکنندگان به تولید بیشتر و ارزآوری و صادرات داده می

 .یافت لغی به صادرکنندگان اختصاص میدر صندوق طیور کشور وجود داشت و در ازای صادرات هر کیلو مرغ مب

کیلوگرم  9.4های یک تا  مرغ صادراتی شرایط تولید خاص خود را دارد و بنا بر سفارش کشورهای مختلف در وزن: وی یادآور شد

 .شود تولید می

زودی  موجود، این مبلغ به این مبلغ هنوز به صندوق طیور کشور واریز نشده است، اما بر اساس اطالعات: دارابی در پایان تأکید کرد

 ./شود جذب این صندوق می

http://www.iana.ir/tashakkol/item/91850-9.html 

 

 خشکسالی

 خبرنگاران جوان - 5131شهریور  15: تاریخ

 خشکسالی در کمین برداشت انجیر

http://www.yjc.ir/fa/news/4971301
http://www.iana.ir/tashakkol/item/19405-1.html
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آبی است که یک تهدید جدی در تولید آن محسوب  در زمینه برداشت انجیر وجود دارد معضل کم معضل جدی که: کائیدی گفت

 .شود می

در خصوص افزایش تولید خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران علی کائیدی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفتگو با 

دربرداشت انجیر با توجه به شرایط آب و هوایی امسال افزایش : ال و کیفیت این محصول نسبت به سال گذشته گفتانجیر امس

تولید داشتیم که خوشبختانه در مقایسه با دیگر محصوالت کشاورزی هم از نظر قیمت و هم از نظر درآمد برای مردم بسیار راضی 

 . کننده بود

ن محصول به خاطر افزایش تولید از نظر اقتصادی نیز بسیار به صرفه بوده است که اگر بتوان با ای: این نماینده مجلس ادامه داد

 . مطالعات و آموزش این باغات را توسعه دهیم با تولید گونه ای دیگر بازار مطلوبی در سطح جهانی به دست خواهیم آورد

تغییری نداشته االن این محصول به صورت غرقاوی کشت انجیر به لحاظ کیفی هیچ : کائیدی در زمینه کیفیت این محصول گفت

شود که اگر در سم پاشی وقت بیشتری صورت بگیرد و ابیاری به صورت علمی و مکانیزم صورت بگیرد قطعا هم کیفیت محصول  می

 . طلبد رود که این مسئله همکاری وزارت جهاد کشاورزی را می هم تولیدات باال می

ها کمبود آب است که یک معضل جدی  ترین چالش یکی از مهم: های پیش روی این حوزه گفت چالش این نماینده مجلس درباره

برای برداشت این محصول است که عالوه بر آن بازاریابی نیز مشکل دیگر ما در این زمینه است که می توان با برنامه ریزی و 

 . بی داشته باشیمافزایش توان ما در بازار رقابتی در سطح جهانی عملکرد بسیار خو

حمایتی از طرف مسئولین در این زمینه : های مسئوالن گفت دختر در مجلس شورای اسالمی درباره حمایت نماینده مردم پل

شود که ان هم خیلی محدود است در صورتی که آنها برای  های کوتاه مدت داده می گیرد فقط به برخی از کشاورزان وام صورت نمی

 . یالت بیش از این نیاز دارندتوسعه باغات به تسه

 

آبی است اگر در استان  ترین معضل این محصول کم چون مهم: نماینده مردم پل دختر در مجلس شورای اسالمی در پایان گفت

لرستان بر روی رودخانه مادیان رود یک سد خاکی احداث شود بسیاری از مشکالت کشاورزان حل خواهد شد چون با ادامه 

 .باغ انجیر خشک خواهد شد 9355ل آینده حدود خشکسالی در سا

http://www.yjc.ir/fa/news/8175133 

 

 دانه های روغنی

 فودپرس-5131شهریور ماه  51شنبه 

 روغنی هندی به ایران   درصدی واردات کنجاله دانه 93کاهش 

 837از هند وارد کرد که در مقایسه با  دانه روغنی تن کنجاله 943هزار و  937شهریور ماه  95فروردین تا  12ایران در فاصله 

 .دهد درصد کاهش را نشان می 70بل بیش از تن واردات مدت مشابه سال ق 059هزار و 

ترین  ایران سابق بر این بزرگ :، پایگاه اینترنتی بیزنس استاندارد هند نوشت(ایسنا)به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران 

ترین  بزرگواردکننده کنجاله دانه روغنی هند بود اما اکنون وارداتش را به میزان قابل توجهی کاهش داده و کره جنوبی را 

 .واردکننده این محصول از هند ساخته است

 .تن رسید که مشابه سال گذشته بود 194هزار و  416دانه روغنی هند به کره جنوبی در مدت پنج ماه به  صادرات کنجاله

https://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/4976922
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%DA%A9%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%87
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%DA%A9%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%87
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درصدی کل صادرات کنجاله دانه روغنی هند در این مدت و رسیدن آن  05از سوی دیگر کاهش تولید محصول سویا نیز در کاهش 

 .میلیون تن در مدت مشابه سال گذشته تاثیر داشته است 9.0تن در مقایسه با  131هزار و  458به 

تن در اوت سال گذشته رسید که  959هزار و  097تن در مقایسه با  858هزار و  900د در اوت به صادرات کنجاله دانه روغنی هن

 .درصدی را نشان داد 04کاهش 

در حالیکه سال گذشته تولید سویای هند حدود هشت میلیون تن پیش بینی شده بود کاهش تولید موجب افزایش قیمت سویا و 

های هندی سویای کمی برای آسیاب کردن دارند که باعث  بسیاری از کارخانه .استبه تبع آن صعود قیمت کنجاله سویا شده 

  .در بازار بین المللی شده است کنجاله سویاکمبود 

http://www.foodpress.ir/Post 

 

 دانه های روغنی
 ایسنا - 5131شهریور  51شنبه 

  روغنی هندی به ایران  درصدی واردات کنجاله دانه 93کاهش 
تن  059هزار و  837روغنی از هند وارد کرد که در مقایسه با  تن کنجاله دانه 943هزار و  937شهریور ماه  95فروردین تا  93ایران در فاصله 

  .دهد درصد کاهش را نشان می 70بیش از  واردات مدت مشابه سال قبل

ترین واردکننده کنجاله  ایران سابق بر این بزرگ: هند نوشت ، پایگاه اینترنتی بیزنس استاندارد(ایسنا)به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران 

واردکننده این محصول از هند ساخته  ترین اکنون وارداتش را به میزان قابل توجهی کاهش داده و کره جنوبی را بزرگ دانه روغنی هند بود اما

  .است

  .رسید که مشابه سال گذشته بود تن 194هزار و  895صادرات کنجاله دانه روغنی هند به کره جنوبی در مدت پنج ماه به 

روغنی هند در این مدت و رسیدن آن  درصدی کل صادرات کنجاله دانه 05از سوی دیگر کاهش تولید محصول سویا نیز در کاهش 

  .در مدت مشابه سال گذشته تاثیر داشته است میلیون تن 9.0تن در مقایسه با  131هزار و  458به 

تن در اوت سال گذشته رسید که  959هزار و  097تن در مقایسه با  858هزار و  900هند در اوت به صادرات کنجاله دانه روغنی 

  .درصدی را نشان داد 04کاهش 

تولید موجب افزایش قیمت سویا و  در حالیکه سال گذشته تولید سویای هند حدود هشت میلیون تن پیش بینی شده بود کاهش

های هندی سویای کمی برای آسیاب کردن دارند که باعث  کارخانه بسیاری از. ده استبه تبع آن صعود قیمت کنجاله سویا ش

  .بازار بین المللی شده است کمبود کنجاله سویا در

http://www.isna.ir/fa/news/10559054477 

 

 دانه های روغنی
 خبرنگاران جوان - 5131شهریور  5۱: تاریخ

 اهداف اقتصاد مقاومتی در حوزه دانه های روغنی و گیاهان صنعتی

با هدف رسیدن به خوداتکایی در تولید روغن خوراکی ،سطح زیر کشت محصول کلزا درکشور بیش از یک و نیم برابر افزایش می 

 .یابد 

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%DA%A9%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%B3%D9%88%DB%8C%D8%A7
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=06692fae4e5c4a70a801bbf22719243c&Title=%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4%2073%20%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C%20%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%DA%A9%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%87%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%20%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%DB%8C%20%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.isna.ir/fa/news/93061508877
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،مدیرکل دفتر پنبه ،دانه های روغنی و گیاهان صنعتی وزارت جهاد کشاورزی گفت ؛ دی باشگاه خبرنگارانگروه اقتصابه گزارش 

شود و در قالب آن کشت این  طرح افزایش سطح زیر کشت کلزا در چهارچوب برنامه های راهبردی و اقتصاد مقاومتی اجرا می

 . هزار هکتار می رسد 375به  هزار هکتار افزایش 975محصول در سال زراعی جدید با بیش از 

مناطق گرمسیری و   فرد افزود ؛ با تفاهم نامه ای که با کشورهای فرانسه و هند امضاء شده است این محصول امسال در وجدانی

 . سردسیری کشور با استفاده از دانش جدید و بذر پرمحصول ، کشت خواهد شد

ت جهاد کشاورزی برای تامین امنیت غذایی نام برد و افزود ؛در این زمینه نیز از وی،تولید شکر را از دیگر برنامه های راهبردی وزار

هکتار  055هزار و  4امسال کشت چغندرقند پاییزه در مناطق گرمسیری پیش بینی شده که در حال حاضر کشت چغندر قند در 

   . از مناطق گرمسیری نخستین بار در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است

رقم بذر جدید چغندر قند به  45مدیرکل دفتر پنبه ،دانه های روغنی و گیاهان صنعتی وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد ؛ 

 . چغندرکاران مناطق گرمسیری معرفی و تسهیالتی برای خرید این نوع بذور برای کشاورزان در نظر گرفته شده است

 

فصل در حوزه دانه های روغنی و  0برنامه راهبردی در  99اهداف اقتصاد مقاومتی برای دستیابی به : فرد تاکید کرد  وجدانی 

 .برنامه محصولی در جهت افزایش سطح زیر کشت و تولید است 1برنامه پشتیبانی و  3گیاهان صنعتی طراحی شده که شامل 

http://www.yjc.ir/fa/news/8173504 

 

 ذرت

 آیانا- 5131شهریور  51, دوشنبه

 گیرد  کلکسیونی از ارقام زراعی در اختیار کشاورزان قرار می

در عرصه  984جویی در مصرف آب، رقم ذرت  شود که با صرفه ستفاده از کشت نشائی و روش آبیاری میکرو باعث می

 .باقی بماند

، معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی امروز در حاشیه آیین انعقاد قرارداد (ناایا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

که بین مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر و نهال و شرکت ملی  750و  758واگذاری امتیاز تکثیر فروش دو رقم بذر هیبرید 

شود که با  ارقام رایج محسوب می از 758ذرت : برگزار شد، در پاسخ به پرسش ایانا گفت "کشت و صنعت دامپروری پارس"

 .رو است گیر کشاورزان و دامداران روبه استقبال چشم

 .از آنجا که عملکرد این رقم باال بوده و خصوصیت نگهداری در سیلو را دارد، از آن بسیار استفاده می شود: عباس کشاورز افزود

جویی  نیم کشت را به تأخیر انداخت تا در مصرف آب صرفه توان یک ماه و با کشت نشائی این رقم ذرت، می: وی خاطرنشان کرد

 .شود

برداران قرار دهد و در  وزارت جهاد کشاورزی در برنامه دارد که کلکسیونی از ارقام کارآمد را در اختیار بهره: کشاورز ادامه داد

 .بخشی، ارقام مختلف متناسب با هر اقلیم مورد استفاده قرار گیرد راستای تنوع

در : به آب زیاد آیا باز هم قابل توصیه است، تصریح کرد 758پاسخ به پرسش خبرنگار ایانا مبنی بر اینکه با توجه به نیاز رقم وی در 

 .هایی چون اصفهان و با استفاده از روش آبیاری میکرو، امکان کشت این رقم وجود دارد استان

http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/4972638
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هزار هکتار است و سطح  945ای در کشور  سطح زیر کشت ذرت دانه :معاون بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی یادآور شد

 .هزار هکتار از اراضی را به خود اختصاص داده است 905ای نیز  زیر کشت ذرت علوفه

هزار تن از ذرت مورد استفاده در کشور برای تغذیه دام و طیور وارد  055طور متوسط بیش از چهار میلیون و  به: کشاورز تأکید کرد

 .شود می

کنیم که در  بینی می آب چون خراسان را کاهش دادیم، اما پیش های کم سطح زیر کشت ذرت در برخی از استان: وی اظهار داشت

ترتیب سطح زیر کشت ذرت کشور افزایش خواهد  هزار هکتار برسد که بدین 85به  750و  758ساله تولید تجاری رقم  افقی پنج

 .یافت

 ذرت به بخش خصوصیانتقال دانش فنی سه بذر  

تاکنون دانش فنی ارقام زراعی : اسکندر زند، رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی نیز درباره این مراسم ایانا گفت

 .مختص بخش دولتی بود، اما این سومین دانش فنی بذر است که تاکنون به بخش خصوصی واگذار شده است

به بخش خصوصی واگذار شده و در تالش هستیم تا ارقام  750و  758، 750امروز، ارقام ذرت به این ترتیب و با مراسم : وی افزود

 .دیگری از محصوالت کشاورزی را نیز برای تولید تجاری به بخش خصوصی معرفی کنیم

د این رقم شود و عملکر شود که چندین دهه است که در مزارع کشت می از ارقام رایج کشور محسوب می 758: زند خاطرنشان کرد

 ./نسبت به این رقم، یک دوره آب کمتری نیاز دارد 750ترین دارد، در حالی که رقم  باال بوده، اما دوره رشد طوالنی

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/91887-9.html 

 
 ذرت

 آیانا- 5131شهریور  51, دوشنبه

 واگذاری دانش فنی تکثیر و فروش دو رقم بذر ذرت به بخش خصوصی 

 .به شرکت خصوصی واگذار شد 986و  984دانش فنی تکثیر و فروش دو رقم بذر ذرت هیبرید 

یبرید ذرت ، مراسم انعقاد قرارداد واگذاری امتیاز تکثیر و فروش دو رقم بذر ه(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

با حضور استاندار اردبیل، معاون وزارت جهاد کشاورزی، رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و تنی  750و  758

 .اندرکاران بخش خصوصی به امضاء رسید چند از دست

 45حدود )ا در کشور از ارقام بسیار قدیمی ذرت بوده و بخش اعظم سطح کشت ر 758کراس  الزم به ذکر است، رقم ذرت سینگل

 .سال رقم غالب ذرت کشور است 05دهدم قدمت این رقم زیاد بوده و بیش از  پوشش می( درصد

گفتنی است، اخیراً ارقام جدید قابل رقابت با این رقم که عالوه بر پرمحصولی حدود یک هفته زودتر از رقم قبلی قابل برداشت 

رسماً تأیید و نامگذاری و آزادسازی شد که امروز امتیاز تکثیر و فروش آن  9019در اسفندماه  750کراس  رقم جدید سینگل. است

 .شود به شرکت کشت و صنعت پارس مغان واگذار می 758کراس  همراه با رقم قدیمی سینگل

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/91880-9.html 

 

 زعفران

 خبرنگاران جوان - 5131شهریور  12: تاریخ

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/19447-1.html
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/19445-1.html
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 نباید در اجرای قانون تعارف به خرج داد/تدوین استاندارد بین المللی زعفران هنوز در کشور اجرایی نشده است

المللی زعفران را با توجه به اینکه سازمان جهانی تدوین استاندارد بین : عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت

ای و بدون نظارت و کنترل توزیع  در اختیار ایران گذاشته اما هنوز این موضوع در کشور اجرایی نشده و برند ایرانی به صورت فله

 .می شود

وص بحث نظارت و کنترل کیفیت کاالها و خدمات ، در خصخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانسیدمحمد بیاتیان در گفتگو با 

بنده در جریان سفر رئیس سازمان : اند اظهار داشت تولیدی و و ارداتی در چند روز اخیر که رئیس سازمان استاندارد به سفر رفته

 . دممکن است سفر ایشان بازدید از مجموعه کشور دیگر باشد بایستی از تجربیات این کشورها استفاده کر. نیستم

باید منتظر فلسفه وجودی سفر ماند که چه   آوری که خرج سفرها می شود های سرسام با توجه به اینکه هزینه: وی تاکید کرد

 . دستاوردی را به کشور به ارمغان خواهد آورد

. بیاتیان با تاکید براینکه ما به بحث نظارت در کوتاه مدت نگاه نمی کنیم بایستی برنامه ریزی بلندمدت در این زمینه داشته باشیم

 . نباید به این موضوع سطحی نگاه کرد.نظارت و کنترل مسایل وابسته به امروز و فردا نیست باید نظارت همیشه تداوم داشته باشد

من : سیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه ما در بحث نظارت و کنترل ایرادهایی داریم اظهار داشتعضو هیئت رئیسه کمی

واقعا قانون را بخاطر خوشآمدی گویی کسی تعطیل . معتقد هستم نظارت و کنترل در سازمان استاندارد باید به شدت صورت گیرد

   .نباید در اجرای قانون تعارف به خرج داد. نمی کنند

همچنین از نیروی کارآمد و توانمند و تکنولوژی روز . بایستی از تجربیات کشورها در زمنیه نظارت و کنترل استفاده کرد: وی افزود

 .به نحو احسن استفاده کرد

در  با توجه به اینکه ایران پیشگام  :المللی توسط ایران در خصوص زعفران گفت تدوین استانداردهای بین  بیاتیان در رابطه با

المللی بوده اما هنوز در کشور خودمان در زمینه بسته بندی و کنترل کیفیت این محصول مشکل داریم و  تدوین استانداردهای بین

 .این محصول به صورت فله ای و بدون نظارت و کنترل دقیق در کشور توزیع می شود

زعفران یک برند برای کشور است گرچه متاسفانه در  در بحث کیفیت سازمان استاندارد باید دقت و نظارت کند: وی تاکید کرد

سالیان گذشته و اخیر اسپانیا حرفی برای گفتن در این محصول دارد چرا که آنها روی این محصول کار کردند و بلد هستند که 

 . چگونه محصول را در اختیار مشتریان قرا دهند

،معدن و تجارت ، جهاد کشاورزی و دولت باید در نوع و کیفیت همچنین غیر از سازمان استاندارد وزارت صنعت: بیاتیان یادآور شد

با این کار . بسته بندی زعفران سرمایه گذاری کنند تا این برند را که به نام ایران است به بهترین شکل به جهانیان معرفی کنند

 .عرصه برای درآمد زایی و اشتغال و توسعه اقتصادی کشور فراهم می شود

http://www.yjc.ir/fa/news/8175048 

 

 زعفران
 آیانا- 5131شهریور  51, یکشنبه

 بازدید حجتی از یک کارخانه بزرگ فرآوری زعفران در خراسان رضوی 

زعفران در دستور کار اد کشاورزی در بازید از یک کارخانه تولید فراوری زعفران از قرارگیری توسعه کشت ھوزیر ج

 .اد کشاورزی خبر دادھدولت و وزارت ج

http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/4976584
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زعفران محصولی که : رسانی دولت، وزیر جهاد کشاورزی گفت و به نقل از پایگاه اطالع( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران  

 .زایی آن باال است العاده پایین و اشتغال مصرف آب آن فوق

 .کند  دو بحرانی بیکاری و محدودیت آبی را در بخش کشاورزی را حل میزعفران عمالً: محمود حجتی افزود

 05زار و ھمین مصرف اندک دوھکار بگیریم  اگر بتوانیم سیستم نوین آبیاری را در بحث کشت زعفران به: وی خاطرنشان کرد

 .ستاورد بزرگی استشود که خود د ش یافته و نصف میھمترمکعب کا 355زار و ھ کتار در سال به یکھمترمکعب در 

نفر روز اشتغال ایجاد  355کتار زعفران در سال ھم دارد چنانکه یک ھزایی باالیی  م اشتغالھاین محصول س: حجتی ادامه داد

 .کند می

انیان شناسانده ھروز بیش از گذشته به دنیا و ج زعفران محصولی است که عمدتاً متکی به صادرات است و روزبه: وی تصریح کرد

 .شود می شده و

زایی به  امروز ازجمله مباحثی که در زمینه توسعه زعفران داریم، مشکل محدودیت آب و اشتغال: وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد

 .مپای توسعه پیگیری کنیمھانی را باید ھکند، اما مشکل تقاضا و معرفی آن در بازار ج توسعه آن کمک می

فران در طول تاریخ زبانزد خاص و عام بوده و عمده محصوالت کشاورزی که از محصوالت باغی ازجمله زع: حجتی تأکید کرد

 .انی استھای جھگذشته عرضه می کردیم قابل عرضه به بازار

 ./یم پرداختھپیگیری طرح جامع زعفران از چند ماه قبل شروع شده و با جدیت بدان خوا: وی اظهار داشت

http://www.iana.ir/food/item/91800-9.html 

 

 سم

 

 سیب زمینی

 آیانا- 5131شهریور  51, دوشنبه

 زمینی در مناطق غربی کشور برای پیشگیری از آفات  برداشت سریع سیب

زمینی،  سیبزی  های خاک کشاورزان مناطق غربی کشور برای پیشگیری از خسارت آفات بید، کرم مفتولی و قارچ

 .تر نسبت به برداشت محصول و انتقال آن به انبارهای مناسب اقدام کنند هرچه سریع

کشاورزان : با اعالم این خبر گفت( ایانا)رئیس اداره هواشناسی کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

پاشی مزارع را  پاشی و سم رقی و غربی، اردبیل و زنجان عملیات محلولهای ش های واقع در شمال غرب کشور شامل آذربایجان استان

 .دلیل وزش باد در ساعات اولیه روز انجام دهند به

ها  منظور حفاظت از میکروارگانیسم های واقع در غرب کشور، کشاورزان از سوزاندن بقایای غالت به در استان: مسعود حقیقت افزود

 .آنها به خاک، رطوبت خاک را حفظ کنندخودداری کرده و با برگرداندن 

زمینی ناشی  زی سیب های خاک کشاورزان این منطقه برای پیشگیری از خسارت آفات بید، کرم مفتولی و قارچ: وی خاطرنشان کرد

 .تر نسبت به برداشت محصول و انتقال آن به انبارهای مناسب اقدام کنند از شرایط جویی هرچه سریع

http://www.iana.ir/food/item/19433-1.html
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وسیله سموم  کنندگان به کاران برای جلوگیری از مسمومیت مصرف سبزی و صیفی: ی کشاورزی ادامه دادرئیس اداره هواشناس

( نظیر خیار، فلفل و انواع سبزیجات)را به هنگام برداشت محصوالت ( مدت زمان پایداری سم در گیاه)شیمیایی، زمان دوره کارنس 

 .در نظر داشته باشند

ها، تشکیل شکاف  بودن آبیاری سویا، کشاورزان روش شیاری را در مراحل زمان ظهور گلدلیل حساس  به: حقیقت تصریح کرد

 .کار گیرند ها به غالت و پر شدن دانه

های تهران، البرز، قم، قزوین و شمال سمنان کشاورزان برای  های واقع در دامنه جنوبی البرز شامل استان در استان: وی یادآور شد

روز انجام دهند و رطوبت نسبی انبارها در کمتر  ای قارچی، برداشت محصول را در ساعات خنک شبانهه جلوگیری از شیوع بیماری

 .درصد تنظیم کنند 75از 

خوار میوه، پروانه  ، پروانه پوست(کاتنوریس)خوار پسته  کشاورزان در صورت مشاهده سوسک طوقه: حقیقت در پایان تأکید کرد

 ./کارشناسان کشاورزی، نسبت به کنترل و جلوگیری از خسارت اقدام کنند ها با مشورت خوار پسته در باغ برگ

 http://www.iana.ir/keshavarzi/item/91805-9.html 

 

 سایر میوه ها

 

 شیالت

 آیانا- 5131شهریور  53, چهارشنبه

 اند تا بازار مرغ های متهم گرم شود  درآورده "حرف"برای تیالپیا 

اخیرا یک پیامک یا ایمیل در فضای مجازی دست به دست شد که مانند پیامک (: ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

یان راه ماهی ای که به تازگی به سفره ایران! معروف سوسیس و کالباس مردم را از خوردن یک نوع ماهی منع می کند

اما ظاهرا سهوا . یافته و مانند یکصد کشور دنیا رویکرد ایرانیان به این ماهی که تیالپیا نام دارد بسیار مثبت بوده است

یا عمدا برخی شایعه پراکنی ها یا به فرض موارد مشکوک آرامش مصرف کنندگانی که به خوردن انواع غذاها نیاز 

کاران ما در روزنامه همشهری در گفت وگویی با عیسی گلشاهی، مدیرکل دفتر اتفاقی که هم. دارند را به هم می زند

 .توسعه بازار سازمان شیالت به تفصیل در میان گذاشته اند که خواندن آن خالی از لطف نیست

شود این  ای که درباره ماهی تیالپیا مطرح شده، ارزش غذایی آن است و اینکه گفته می دکتر گلشاهی، نخستین شبهه 

 ای واقعیت دارد؟  آیا چنین مسئله. ها ارزش غذایی الزم را ندارد ماهی برخالف سایر ماهی

توان تغییر داد؛ مثال ماهی یک  ای دارند که این خصوصیت را در پرورش نمی هرکدام از موجودات پرورشی، خصوصیت ذاتی

شود آن را تغییر داد اما برخی  ش این جانور نمیخصوصیت ذاتی دارد و مرغ خصوصیت ذاتی دیگری که با تغذیه یا چگونگی پرور

شود آنها را با تغذیه تغییر داد؛ مثال در مورد مرغ، چربی گوشت این حیوان، خصوصیتی  صفات اکتسابی یا محیطی هستند که می

با تغییر در نوع  دهنده نزدیک کرد اما مثال های چرب تشکیل توان آن را به ترکیب چربی ماهی از نظر ترکیب اسید دارد که نمی

 .شود تغذیه مرغ میزان چربی موجود در گوشت آن کم یا زیاد می

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/19456-1.html
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، در میزان چربی بدنشان است و خصوصیت دیگر 0یکی از خصوصیات ذاتی آبزیان، غنی بودن آنها از اسیدهای چرب خانواده امگا 

اسیدهای . اسیدهای چرب برای بدن ضروری هستندهردوی این . است 5به امگا  0آنها، نسبت مناسب باالنس اسیدهای چرب امگا

های قلبی و عروقی و  ای، دارای ارزش سالمتی هستند و از انواع بیماری های تغذیه عالوه بر سایر ارزش 0چرب خانواده امگا

 .ماهی تیالپیا هم تمامی این مزایا و فواید را دارد. کنند های روانی پیشگیری می ناراحتی

ممکن است در رده  0ها بخواهیم بحث کنیم، خب واقعیت این است که ماهی تیالپیا از لحاظ امگا  خانواده ماهیالبته اگر در داخل 

های خاصی نظیر سالمون یا مکرل قرار بگیرد اما از نظر خصوصیات و ارزش غذایی، تمامی آنچه را که از  گونه تری نسبت به پایین

 .دهد یک آبزی انتظار داریم به ما می

این است که چربی کمتر و پروتئین بیشتری دارد؛ یعنی ... هایی مثل سالمون، مکرل، کپور و حال مزیت آن نسبت به ماهی با این

های قلبی و عروقی باید اسیدهای چرب غیراشباع بیشتری  کسانی که تحمل غذای چرب را دارند یا به دالیل خاص مثل بیماری

دست آوردن انرژی حاصل از مصرف پروتئین  دنبال به فاده کنند اما کسانی که بیشتر بهتوانند از ماهی سالمون است مصرف کنند، می

 .هستند؛ نظیر ورزشکاران یا افرادی که دوست ندارند چاق بشوند، بهتر است از تیالپیا استفاده کنند

درصد آن مربوط به 51شود،  میای که از ماهی کپور حاصل  گرم انرژی955از : کند توجه به یک مسئله واقعیت را بیشتر روشن می

وساز چربی موجود در آن است اما در تیالپیا، این  درصد دیگر از سوخت09آید و  دست می پروتئینی است که از مصرف ماهی به

تر  های چرب این یعنی اینکه نسبت پروتئین در تیالپیا در مقایسه با ماهی. درصد از چربی است91درصد از پروتئین و 49نسبت 

 .کپور بیشتر است که با توجه به قابلیت باالی هضم و جذب پروتئین، این مزیت بسیار مهمی استنظیر 

  
های اجتماعی، این است که این ماهی بدون اطالع و هماهنگی با  یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در شبکه

 زیست وارد کشور شده است، آیا این موضوع حقیقت دارد؟  محیط

طبق قوانین، برای ورود گوشت ماهی، فقط سازمان شیالت و سازمان دامپزشکی . مقررات سوء برداشت شده استرسد از  نظر می به

زیست، دستگاه ناظر بر واردات گوشت ماهی یا کال اقالم خوراکی نیست،  سازمان حفاظت از محیط. کشور باید نظر و مجوز بدهند

زیست باید نظر بدهد که احتماال این دو  ولدین این ماهی، سازمان محیطالبته برای واردات بچه ماهی تک جنس نر یا واردات م

 .موضوع با هم اشتباه شده است

 .شود موضوع دیگری که شایع شده است این است که این ماهی با فضوالت حیوانی تغذیه می

کنیم  پرورش آبزیان، ما آب را بارور می شود بلکه در عنوان غذا استفاده نمی در پرورش آبزیان، کود شیمیایی یا کود حیوانی اصال به

موجودات ریز  -ها "زئوپالنکتون"و  -بینی سلولی و ریز یا ذره گیاهان تک -ها  «فیتوپالنکتون»تا دو گروه موجودات زنده یعنی 

د، عالوه بر آن، کنن ها از این موجودات ریز تغذیه می ماهی. افزایش پیدا کنند -شوند جانوری که بعضا با چشم غیرمسلح دیده نمی

شود این است که برای پرورش آنها از غذاهای کنستانتره استفاده  ای که در اکثریت قریب به اتفاق ماهیان پرورشی دیده می نکته

شود و اصال موضوع استفاده از فضوالت حیوانی و فاضالب برای پرورش  شود، ماهی تیالپیا هم با غذاهای کنستانتره تغذیه می می

 .نیست آنها مطرح

  
از آنجا که مردم ایران خاطره . شود در حال حاضر این ماهی از چین و برخی کشورهای آسیای جنوب شرقی وارد می

بسیار بدی از اجناس چینی دارند، در این مورد هم مسئله چینی بودن این ماهی و آلوده بودن آن مطرح شده است، 

 باره چیست؟  نظرتان در این
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کند تا دیگر الزم نباشد از چین یا  ر ایران، موضوعی است که سازمان شیالت دارد با جدیت آن را دنبال میبحث پرورش این ماهی د

شود، باید بگویم که ورود آبزیان  در حال حاضر که این ماهی از چین و ویتنام وارد می. هر کشور دیگری این ماهی را وارد کنیم

 .گیرد اردهای بسیار سختگیرانه و خاص آن صورت میخوراکی و ازجمله گوشت ماهی با توجه به استاند

 :شود ورود ماهی به کشور در سه مرحله پیگیری می

مرحله اول، گرفتن گواهی بهداشتی کشور مبدا است؛ یعنی سازمان دامپزشکی چین که گواهی بهداشتی اولیه را براساس 

سالمت محصول براساس استانداردهای اروپاست که بسیار در این مورد، بررسی . استانداردهای فنی و بهداشتی باید صادر کند

 .سختگیرانه است

های فرآوری آن، بازدیدهای دقیقی انجام  در مرحله بعد، نمایندگان محترم ولی فقیه در سازمان جهادکشاورزی، از مزرعه و محل

 .کنند عی اعالم میشود و آنها نظرشان را از نظر شر ها هم بررسی می دهند و حتی نوع تغذیه این ماهی می

برداری مجددی کرده و  های بهداشتی کشور مبدا، نمونه در آخرین مرحله هم سازمان دامپزشکی ایران، عالوه بر کنترل گواهی

. کند کند و درصورتی که سالمت محصول تأیید شود گوشت ماهی، اجازه ورود پیدا می محصول را در بدو ورود آزمایش می

ترین  که مسئله بهداشتی در میان است، معیارهای ما همان معیارهای اتحادیه اروپاست که سخت درخصوص مرحله اول و آخر

 .ترین نقطه ابهامی در این زمینه وجود ندارد مقررات بهداشتی است؛ بنابراین کوچک

  
 ای دارد؟  های تغذیه های دیگر چه مزیت این ماهی نسبت به ماهی

ودن این ماهی از فاکتورهایی است که سبب جلوگیری از تجمع احتمالی فلزات سنگین از کم چرب بودن، رشد سریع و گیاهخوار ب

 .شود شود که از مزایای این ماهی محسوب می قبیل جیوه در آن می

عالوه بر آن، تیالپیا نه تیغ دارد نه بو و نه طعم خاص؛ بنابراین . قابلیت مناسب فیله شدن این ماهی هم مزیت دیگر آن است

توان مزه زعفرانی به آن داد، آن را ترش یا شور کرد و با توجه به این خاصیت  طعم پذیری بسیار خوبی هم دارد؛ مثال میخاصیت 

 .کند ها به راحتی رقابت می پذیری با مرغ و سایر گوشت است که از جهت طعم

  
های پرورش  هایی درباره مزیت رشکنید دالیلی وجود داشته که همزمان با انتشار گزا عنوان آخرین پرسش، فکر نمی به

 های اجتماعی نسخه تحریف شده گزارش فاکس نیوز منتشر شد؟  تیالپیا در ایران، در شبکه

در آن گزارش اصال این موضوعات به این شکل مطرح نیست، البته درباره . ام من اصل گزارش فاکس نیوز را مطالعه کرده! ببینید

. های اجتماعی وجود داشته است یا نه، اطالعی ندارم فی برای انتشار چنین گزارشی در شبکهاینکه آیا در ایران هم اغراض مختل

های مرغ  زمانی در فاکس نیوز منتشر شده است که در آن برهه، تولید کننده -نه تحریف شده  -موضوع این است که مطلب اصلی 

در آن زمان ماهی . شدت تحت فشار بودند ها، به تی بیوتیک در مرغهای آن هایی درباره مضرات باقیمانده دلیل انتشار گزارش اروپا به

در این شرایط چنین خبرهایی . کردند شدت ضرر می شد و مرغدارها به تیالپیا از آسیای جنوب شرقی با حجم باال وارد اروپا می

صورت مغرضانه انجام  تحریف خبر اصلی، بهتواند انتشار و  البته در کشور ما هم می. منتشر شد تا مردم دوباره به سمت مرغ برگردند

کننده ماهی تیالپیا در جهان، کشور آمریکاست و اتفاقا بیشتر وارداتش را از چین انجام  ترین وارد درحال حاضر بزرگ. شده باشد

 .کنندگان این ماهی است دهد و حتی اتحادیه اروپا هم با آن معیارهای سختگیرانه، از وارد می

که همه کشورها برای تأمین امنیت غذایی و جلوگیری از فشار ناشی از تقاضای باالی موادغذایی، نیازمند تولید واقعیت این است 

سرعت . های این مسئله است حل شده مناسب هستند و ماهی تیالپیا یکی از راه خصوص از نوع حیوانی با قیمت تمام پروتئین به

آینده بشر برای افزایش دسترسی به پروتئین حیوانی سالم و با کیفیت است؛  افزایش تولید جهانی این ماهی، یکی از امیدهای



 3931اهم اخبار کشاورزی  هفته سوم شهریور   (www.iccima.com)دفتر کشاورزی وآب    

 

49 
 

سال آینده از چهار میلیون تن فعلی به حدود 95، یعنی حدود 3505شود تولید جهانی آن تا سال  بینی می که پیش نحوی به

 ./میلیون تن برسد90

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/91870-9.html 

 

 شیالت
 آیانا- 5131شهریور  51, شنبه

 اعالم شد  13قیمت میگوی پرورشی سال 

 . را اعالم کرد 13اتحادیه سراسری تعاونی های تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان ایران قیمت پایه میگوی پرورشی سال 

قاسمی مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان ایران در نامه ای به گزارش فود پرس، ارسالن  

را با میانگین  10خطاب به مدیران عامل اتحادیه های استان های پرورش دهنده میگو، قیمت پایه میگوی پرورشی با سر، سال 

 :درصد افزایش قیمت نسبت به سال گذشته به شرح زیر اعالم کرد7

  
http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/91830-9.html 

 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/19475-1.html
http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/19423-1.html
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - 5131شهریور  5۱: تاریخ

 کاهش صدور ماهیان پرورشی به عراق

 .صدور ماهیان پرورشی به عراق خبر دادرئیس هیات مدیره اتحادیه پرورش دهندگان ماهیان گرمابی از کاهش 

در : محمد گشتاسب زاده گفت( مانا)شبکه اطالع رسانی جامعه دریایی ایران   به نقل از گروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

استخرهای پرورش ماهیان گرمابی که در سراسر نوار ساحلی مازندران فعال است ، چهار گونه آزاد،سرگنده،آمور و کپور با همکاری 

   .پرورش دهندگان بخش خصوصی پرورش داده می شوند

رورش دهندگان ماهیان گرمابی با بیان اینکه بخشی از این ماهیان پرورشی به کشورهای دیگر صادر و رئیس هیات مدیره اتحادیه پ

 بخشی از آن نیز در بازار داخلی به مصرف می رسد، 

  . در این میان بیشترین میزان صادرات ماهیان گرمابی به عراق صورت می گیرد: خاطرنشان کرد

از آنجا که ماهیان گرمابی جز ماهیان چرب محسوب می : ندگان ماهیان گرمابی تصریح کرداین مقام مسئول در اتحادیه پرورش ده

   .شود در میان اعراب طرفداران بسیار دارد ، هر سال بخشی از ماهیان گرمابی تولید شده در مازندران به عراق صادر شود

ید کنندگان ماهیان گرمابی روز به روز فرصتها را برای باال رفتن قیمت ها و نبود نقدینگی باعث شده تا تول: وی در ادامه گفت 

   .تولید بیشتر از دست بدهند

کمبود نقدینگی و هزینه های باال برای پرورش دهندگان : این مقام مسئول در اتحادیه پرورش دهندگان ماهیان گرمابی تاکید کرد

   .ندانی ندارندبسیار مشکل ساز شده است و تولیدکنندگان به آینده کاری خود امید چ

   .هزار تن ماهی سردآبی در استان تولید شده بود 95هزار تن انواع ماهیان گرمابی و  01به گفته گشتاسب زاده سال گذشته 

تولید ماهیان گرمابی استان مازندران در دو : رئیس هیات مدیره اتحادیه پرورش دهندگان ماهیان گرمابی استان مازندران گفت

   .یل کاهش بارندگی و آبگیری نشدن بسیاری از استخرها، با کاهش همراه شدسال گذشته به دل

درصدی همراه  34این کاهش تولید در حالی است که هزینه های تولید در مقایسه با سال گذشته با افزایش : وی خاطرنشان کرد

   .بوده است

البته همواره افزایش قیمت کود شمیایی و غذای ماهیان  :رئیس هیات مدیره اتحادیه پرورش دهندگان ماهیان گرمابی ،اظهار داشت

   .یکی از مهمترین مشکالت پیش روی تولیدکنندگان است

هزار تن ماهی تولید شده  05سال گذشته از مجموع : رئیس هیات مدیره اتحادیه پرورش دهندگان ماهیان گرمابی خاطرنشان کرد

   .تن ماهی به عراق صادر شد 055، شش هزار و 

پایین آمدن کیفیت ماهیان گرمابی باعث کاهش تقاضای این گونه ماهیان و صادرات به کشور عراق : شتاسب زاده تصریح کردگ

   .شده است

آمار نهایی از میزان صادرات ماهیان گرمابی در اواخر آبان همزمان با اتمام فصل تولید این گونه ماهیان مشخص خواهد : وی افزود

 شد

http://www.yjc.ir/fa/news/8173597 

 

 شیالت
 فودپرس- 5131شهریور ماه  51یک شنبه 

http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/4972617
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 درصد از مزارع میگو به دلیل نبود سرمایه در گردش فعال نیستند  00

دهندگان، فعال  درصد از مزارع پرورش میگوی کشور به دلیل مشکالت متعدد پرورش 00حدود : گفت سازمان شیالترییس 

  .اده پرورش فعال شوندنیستند که باید با حمایت از طریق اعتبارات استانی مصوب شده، این مزارع آم

 95حدود : ، اظهار کرد(ایسنا)وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران  در گفت - جهاد کشاورزیمعاون وزیر  - حسن صالحی

هکتار از این میزان با مشکالتی از قبیل الیروبی  0055هزار هکتار استخر پرورش میگو در کشور آماده فعالیت است اما حدود 

 .های پرورشی مواجه هستند کانال

 .اند تحت پرورش قرار گرفتهمیگو هکتار از مزارع پرورش  5055به گفته وی 

ید ورود پیدا دهندگان میگو کمک کرد تا بیش از پیش به عرصه تول رییس سازمان شیالت ایران با تاکید بر اینکه باید به پرورش

های  دهندگان را که شامل الیروبی کانال های بودجه مربوط به توسعه کشت میگو باید مشکالت پرورش از طریق ردیف: کنند، افزود

ها بتوانند با آسودگی خاطر  است را حل کرد تا آن... پرورشی، آب شیرین، ازکار افتادگی یا سرقت تجهیزات استخرهای پرورشی و 

 .عرصه تولید بگذارند بیشتری پا به

ها خارج است از اعتبارات مربوطه که در قالب  دهندگان که از توان مالی آن باید برای حل مشکالت پرورش: صالحی ادامه داد

های جنوبی در بخشی از  ای فراهم کرد که استانداران استان اعتبارات استانی تصویب شده، استفاده و زمینه را به گونه

 .مشارکت کنند ها گذاری سرمایه

های جنوبی مانند سیستان و بلوچستان و  در سفر اخیر رییس جمهور به استان: معاون وزیر جهاد کشاورزی خاطر نشان کرد

رود با  دهندگان مصوب شده که انتظار می های اعتباری مناسبی برای تقویت پرورش میگو و حمایت از پرورش هرمزگان ردیف

 .از استخرهای پرورشی غیرفعال به چرخه تولید بازگردندکرد مناسب آن، بسیاری  هزینه

هزار تن  15دهندگان، امسال  علیرغم وجود بیماری لکه سفید میگو و مشکالت به وجود آمده برای پرورش :بینی کرد وی پیش

 .میگو در چهار استان جنوبی کشور برداشت شود

نامه درصدد  بر اساس این تفاهم: ی با اتحادیه آبزیان کشور اظهار کردنامه همکار رییس سازمان شیالت ایران درباره انعقاد تفاهم

بندی، پرورش میگو، بازار  های مختلف آبزیان مانند صید، فرآوری، صادرات، بسته های صیادی در زنجیره هستیم مشارکت تشکل

  .افزایش یابد... رسانی و

http://www.foodpress.ir/Post 

 

 شیالت
 فودپرس- 5131شهریور ماه  5۱سه شنبه 

 نیمی از آبزیان دنیا به اروپا، آمریکا و ژاپن صادرات

گیرد و  دنیا در کشورهای جهان سوم صورت می آبزیان درصد تجارت 05بیش از : ایران گفت سازمان شیالتمعاون صید و بنادر 

 .ای که اروپا، آمریکا و ژاپن واردکننده نیمی از آبزیان دنیا هستند کشورهای صنعتی عمدتا وارد کننده آبزیان هستند؛ به گونه

های تخصصی صنایع  امروز در نخستین سلسله نشست اصغر مجاهدی علی، (ایسنا)خبرگزاری دانشجویان ایران به گزارش خبرنگار 

های صنایع دریایی در توسعه اقتصادی کشور که در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد،  ظرفیت دریایی با موضوع

های مختلفی  مان به صنعت دریایی کلی باشد بخش اگر نگاه: های کشور را مفاهیم صنایع دریایی عنوان کرد و افزود یکی از ضرورت

 .توانند در رشد این صنعت حضور یابند می

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B4%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF+%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%85%DB%8C%DA%AF%D9%88
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=bd2377a4d9cc4d38b6bb2382f4b51c7a&Title=%D8%B1%DB%8C%D8%B3%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%B4%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%B4%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%A2%D8%A8%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1+%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C
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درصد  55در این میان کمتر از : گیرند، تصریح کرد برداری قرار می میلیون تن آبزیان مورد بهره 15بیان این که در دنیا  وی با

 .دهد پروری به خود اختصاص می درصد را آبزی 85مربوط به ماهیگیری است و حدود 

ین، اندونزی و هند جزو سه کشور در پنج کشور در این میان چ: مجاهدی حضور آسیا را در صنعت دریایی قابل توجه خواند و گفت

 .روند مهم دنیا در این حوزه به شمار می

گیرد و کشورهای  درصد تجارت آبزیان دنیا در کشورهای جهان سوم صورت می 05به گفته معاون سازمان شیالت ایران بیش از 

 .صنعتی عمدتا وارد کننده آبزیان هستند

درصد واردات آبزیان دنیا را به خود اختصاص  37درصد واردات و ژاپن و آمریکا  05تحادیه اروپا در این میان ا: وی خاطرنشان کرد

 .دهند درصد واردات را به خود اختصاص می 05اند که به عبارتی این دو مجموعه  داده

ز در کشور ما در مجموعه آنچه امرو: معاون صید و بنادر سازمان شیالت ایران در ادامه به وضعیت صید در ایران پرداخت و گفت

. هزار تن است که از مجموعه هفت کشور حاشیه خلیج فارس و دریای عمان بیشتر است 098گیرد  برداری قرار می صید مورد بهره

 .همچنین در اقیانوس هند ایران در بحث تن ماهیان بعد از اندونزی رتبه دوم را داراست

ه مدیریت و حفاظت از منابع آبزی دریای خزر میان پنج کشور حاشیه خزر شامل ای در زمین نویس موافقتنامه وی از تهیه پیش

نویس در اجالس سران که مهر یا آبان ماه  قرار است این پیش: ایران، ترکمنستان، آذربایجان، قزاقستان و روسیه خبر داد و گفت

  .شود مورد امضای اعضا قرار گیرد سال جاری در روسیه برگزار می

http://www.foodpress.ir/Pos 

 

 شیالت
 - 93/06/16فارس

 روسها متقاضی میگوی ایران/آید گروه روس برای مذاکره تجاری دوشنبه به ایران می

گروه روس برای مذاکرات در مورد واردات از ایران دوشنبه این : یان کشور گفتمدیرعامل اتحادیه تولیدکنندگان آبز

 .رسد آیند در این مذاکرات تفاهمنامه قرنطینه دامی هم به امضاء می هفته به کشورمان می

نبود قرنطینه دامی مشکل اصلی صادرات : اعالم این خبر افزود، با خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  ارسالن قاسمی در گفت

 .محصوالت پروتئینی و شیالت به روسیه است و تاکنون قرنطینه دامی بین دو کشور وجود نداشته است

 .نامه قرنطینه دامی بین دو کشور خواهد بود هرگونه واردات به کشور روسیه در گرو امضای تفاهم: وی ادامه داد

در دیدار مسئوالن روسی با مسئوالن دامپزشکی کشور، امضای تفاهم نامه : اتحادیه تولیدکنندگان آبزیان کشور گفتمدیرعامل 

 .ایجاد قرنطینه دامی یکی از محورهای مذاکره خواهد شد

 .دارد درصدی 955رسد که نسبت به سال گذشته افزایش  هزار تن می 90به گفته قاسمی، میزان تولید میگوی کشور امسال به 

 .کند که کشور روسیه بازار مناسبی برای این محصول خواهد شد درصد میگوی تولیدی را صادر می 10کشور : وی گفت

به گزارش فارس، با تحریم روسیه از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا این کشور هم واردات محصوالت کشاورزی را به مدت یکسال از 

 .دنبال بازارهای جدید در کشورهای دیگر استاین کشورها ممنوع کرد، بنابراین به 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=90105590555451 
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 شیالت
 - 93/06/19فارس

هزارتن 088امکان پرورش /شود می دار ماهی قزل آال شناسنامه/ سرانه مصرف آبزیان در ایران نصف متوسط جهانی

 ماهی در قفس دریایی

کیلوگرم و مصرف  98سرانه مصرف آبزیان در برخی کشورها مثل ژاپن و نروژ حدود : رئیس سازمان شیالت ایران گفت

 .سرانه در ایران از نصف متوسط جهانی کمتر است

حسن صالحی رئیس سازمان شیالت کشور با حضور در برنامه مجله کشاورزی شبکه  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .تولید شده است میلیون تن آبزی در دنیا 940حدود  3593براساس آمار رسمی سازمان خوار و بار جهانی در سال : بازار گفت

میلیون تن از  13پروری و بیش از  میلیون تن از طریق آبزی 15 میلیون تن آبزیان تولید شده در جهان حدود  940از : وی افزود

 .طریق صید حاصل شده است

در دو دهه گذشته صید در دنیا رشد نداشته و تثبیت شده و برای اینکه صید از پایداری : رئیس سازمان شیالت ایران اظهار داشت

 .جه بیشتری شده استبرخوردار باشد و دچار آسیب نشود، به موضوعات مدیریت در مورد صید تو

درصد بوده، در حالی که پرورش آبزیان  95میالدی در دنیا کمتر از  9105سهم پرورش آبزیان از پروتئین در سال : صالحی افزود

 .ای در تولید غذا در دنیا دارد پروری نقش عمده درصد رسیده است و این موضوع حاکی از آن است که آبزی 05امروز به 

درصد  8مصرف آبزیان نزدیک به  درصدی رشد جمعیت جهان در سه دهه گذشته تقریبا 9.5رغم افزایش  علی: وی اظهار داشت

 .کیلوگرم افزایش یافته است 91کیلوگرم به  95رشد داشته است و مصرف سرانه آبزیان هم در طول سه دهه از 

 کیلوگرم است 10متوسط مصرف سرانه آبزیان در کشورهای توسعه یافته * 

در کشورهای توسعه یافته سرانه : ن وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه مصرف آبزیان نقش مهمی در سالمتی دارد، تصریح کردمعاو

 .کیلوگرم است 34مصرف آبزیان نسبت، به کشورهای کمتر توسعه یافته بیشتر است و متوسط مصرف سرانه در این کشورها حدود 

کیلوگرم است که عواملی از جمله تنوع آبزیان و  75ن و نروژ سرانه مصرف آبزیان حدود در برخی کشورها مثل ژاپ: صالحی افزود

 .های آنها در مصرف بیشتر دخیل است فرآورده

 مصرف سرانه آبزیان در کشور از نصف متوسط جهانی کمتر است* 

سرانه مصرف آبزیان  13در سال : فتحدود یک کیلوگرم بوده است، گ 07در کشور در سال  آبزیان مصرف سرانه وی با بیان اینکه

 .کیلوگرم رسید که علیرغم این افزایش هنوز هم مصرف سرانه آبزیان در کشور از نصف متوسط جهانی کمتر است 4.0به 

آال و ماهیان گرمابی  پروری به ویژه آبزیان پرورشی مثل قزل در سه دهه گذشته موضوع آبزی: رئیس سازمان شیالت بیان داشت

 .های البرز و زاگرس افزایش داده است در مناطق مرکزی کشور به خصوص شهرها و روستاهای حاشیه رشته کوهمصرف را 

درصد متوسط مصرف  30آال مقام اول را داریم و  هزار تن ماهی قزل 98امروز با تولید بیش از : افزود معاون وزیر جهاد کشاورزی

 .دهد آال تشکیل می آبزیان کشور را قزل

گراد است و در صورت افزایش یا کاهش دما  درجه سانتی 94تا  98آال بین  دمای مناسب برای رشد ماهی قزل: داشت اظهار وی

خود را با شرایط محیط تطبیق  آبزیان تا حدودی ماهی باید انرژی زیادی را صرف غلبه و تطبیق با شرایط محیط کند، البته امروز

 .بهینه را به همراه ندارد اند، ولی عدم وجود شرایط مناسب رشد داده

در مسیر رودخانه و سرچشمه ورودی رودخانه آیا باعث   معاون وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه پرورش ماهی

هایی که برای کشاورزی،  پروری از آب برای آبزی خیر، قطعا این گونه نیست و سازمان شیالت: شود، گفت ها می آلوده شدن آب

 .کند ها جاری است، استفاده می هایی که به سمت دریا داری و آبباغ

http://www.farsnews.com/
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استخر خارج و به سمت دریا و یا  وقتی از آال پرورش یافته است قزل ماهی در آن هایی که آب :رئیس سازمان شیالت تصریح کرد

 .کاهش مصرف کود دارندها نقش به سزایی در  یابد، هیچ گونه مشکلی ندارد و حتی این آب   جریان می مزارع کشاورزی

هایی که برای  پروری از آب سازمان شیالت برای آبزی: آب اشاره کرد و گفت  وری های شیالت در بهره وی در ادامه به یکی از برنامه

هزار هکتاری دشت  58هزار هکتاری شمال خوزستان و ایالم و طرح  005کند و برای طرح  کشاورزی جریان دارد، را مصرف می

 .شود همین برنامه اجرا می زابل هم

اند که برای هر فرد در دشت سیستان یک هکتار باغ ایجاد شود و  مقام معظم رهبری دستور داده: رئیس سازمان شیالت تصریح کرد

متر مربعی برای پرورش ماهی  355ها یک استخر ذخیره حدود  سازمان شیالت پیشنهاد داده است که در کنار هر کدام از این باغ

 .اد شودایج

 شوند دار می آال شناسنامه ماهیان قزل* 

از دو سال گذشته سازمان شیالت برای ردیابی محصوالت وارد شده به بازار : آال، گفت دار شدن ماهیان قزل صالحی درباره شناسنامه

آال و تن ماهیان  و، قزلهای مختلف آبزیان از جمله میگ کننده و کنترل و نظارت کیفیت گونه و برای ایجاد اطمینان برای مصرف

 .طرح کد رهگیری را در دستور کار قرار داده است

آال  دار کردن ماهیان قزل دار کردن آبزیان ابتدا از میگو شروع شد و تا اواخر شهریور ماه در صدد شناسنامه طرح شناسنامه: وی افزود

 .اریمهستیم و همچنین صدور کد رهگیری برای تن ماهیان را هم در دستور کار د

کننده مؤثر  رئیس سازمان شیالت با بیان اینکه صدور کد رهگیری برای آبزیان در کیفیت، سالمت و ایجاد اطمینان برای مصرف

 .دار کردن و صدور کد رهگیری برای تمام آبزیان است های سازمان شیالت شناسنامه یکی از برنامه: است، اظهار داشت

شناور صیادی کشور در غرب اقیانوس هند تا جنوب آفریقای  455: ی صید فانوس ماهیان گفتریزی برا صالحی با اشاره به برنامه

 .هزار تن، تن ماهی در این منطقه صید شده است 945کنند و حدود  ها ماهی صید می جنوبی از اقیانوس

س هند مقام دوم بعد از اندونزی را کشور مقام اول و در اقیانو 05ایران در صید تن ماهی در غرب اقیانوس هند در بین : وی افزود

 .به خود اختصاص داده است

با ایجاد شناورهای پشتیبان در اقیانوس هند برای رساندن نیازهای صیادان و همچنین حمل : رئیس سازمان شیالت اظهار داشت

ه صیادان کمک کرد، به همین درصد به لحاظ زمانی و همچنین باال بردن ارزش اقتصادی کار صید ب 05توان  صید آنها به بندر می

 .شود دلیل سازمان شیالت در صدد تأمین شناورهای پشتیبان برای صیادان است که این موضوع باعث اشتغالزایی در کشور می

در کشور ایجاد  9075سیاست ایجاد صنعت میگو در حدود سال : صالحی در مورد تولید میگو و بازار فروش آن در کشور گفت

 .هکتاری سوق یافت 35همین دلیل در آن زمان شیالت به سمت مزارع کوچک و اشتغال بود به 

ای در تولید میگو دارند، دارای مزارع بسیار کوچک پرورش و تولید  کشورهای مثل اندونزی، تایوان و هند که سهم عمده: وی افزود

 .ل مواجه کردمیگو هستند، اما بیماری لکه سفید چند سال پیش تولید میگو را در کشور با مشک

ها در تولید میگو مقابله کنیم و با  به مانند سایر کشورهای دنیا باید با مشکالت و ویروس: معاون وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت

  .کشت و تولید میگو پرداخت ها به ها و تقویت آب در کنار بیماری ها، ریز مغذی استفاده از ویتامین

 13سال  درصدی کشت میگو نسبت به 38رشد * 

هکتار آن زیر کشت  855هزار و  5برداری است که امسال حدود  هزار هکتار استخر پرورش میگو آماده بهره 95حدود : وی افزود

 .ایم درصد رشد داشته 05هکتاری سال گذشته حدود  755هزار و  8میگو رفت و نسبت به کشت 
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کنندگان به  ری مشکالت از قبیل تسهیالت و مشکل بدهی تولیدهزار هکتار یک س 95مانده  برای کشت باقی: صالحی بیان داشت

ها وجود دارد که امروز برای حل این مسئله و بخشودگی جریمه و سود تسهیالت طراحی را در شورای اقتصاد به دولت  بانک

 .ایم که امیدواریم با موافقت با این طرح بقیه استخرها را هم زیر کشت میگو ببریم پیشنهاد داده

براساس مطالعات : های شور برای پرورش آبزیان است، تصریح کرد های سازمان شیالت استفاده از آب با بیان اینکه یکی از برنامهوی 

هزار تن ماهی در قفس را در شمال و جنوب دریایی عمان داریم و این موضوع یکی از مباحث جدی  455انجام شده امکان تولید 

 .رود سازمان شیالت به شمار می

میلیون قطعه بچه ماهی زینتی در  945بیش از  13در سال  :صالحی همچنین به پرورش ماهیان زینتی اشاره کرد و تصریح کرد

 .رود های جدی سازمان شیالت به شمار می تولید این ماهیان نیز یکی از برنامه کشور تولید شده است و

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=90105591555543 
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 صادرات و واردات

 - 93/06/15فارس

 کنند مسئوالن برای صادرات محصوالت کشاورزی به روسیه تعلل می  اند؛ تاجران ترک در روسیه چادر زده

هفته پیش در روسیه  3ـ  4ها از  تاجر اصلی ترک 968در حالیکه : مدیرعامل اتحادیه تولیدکنندگان آبزیان کشور گفت

گیری و تعلل در این ارتباط  کنند، مسئوالن ما هنوز در حال تصمیم چادر زده و برای صادرات به این کشور رایزنی می

 .هستند

بازار شیالت روسیه بنا به آمار : ، با اعالم این خبر اظهار داشتخبرگزاری فارستصادی وگو با خبرنگار اق ارسالن قاسمی در گفت

بینی این است در صورتیکه زیرساختهای مناسبی وجود داشته باشد در  میلیارد دالر ظرفیت دارد و پیش 0سازمان توسعه جهانی 

میلیون قوطی کنسرو ماهی  95های مختلف و حدود  هزار تن انواع ماهی به شکل 05میگو،  هزار تن 0بخش شیالت حداکثر 

 .صادرات به این کشور وجود داشته باشد

این میزان صادرات کمتر از : مدیرعامل اتحادیه تولیدکنندگان آبزیان کشور به ارزش ریالی این میزان صادرات اشاره نکرد اما گفت

درصد  05دهد اما اگر شرایط زیرساختی فراهم شود این میزان در سال آینده به  روسیه را تشکیل می درصد بازارهای شیالتی 95

 .خواهد رسید

امکان افزایش تولید آبزیان وجود دارد و اگر تولیدکنندگان اطمینانی از دوام : وی در خصوص چگونگی افزایش میزان صادرات گفت

 .اشته باشند تولید را افزایش خواهند دادصادرات و ثبات شرایط و تأمین زیرساختها د

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930619000082
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 هایی که برای صادرات به روسیه باید فراهم شود زیرساخت*

نخست اینکه یکی از بنادر شمال کشور مجهز به : وی در پاسخ به سوال فارس که منظور شما از زیرساختها چیست؟ گفت

 .ران و روسیه در زمینه قرنطینه دامی به زودی امضاء شودنامه دو کشور ای دار شود و دوم اینکه موافقت کانتینرهای یخچال

در این راستا باید ساز و کاری برای نقل و انتقال پول پیدا : قاسمی در ادامه زیرساختهای مورد نیاز برای صادرات به روسیه افزود

ی تأمین کنند، از سوی دیگر شود همچنین دولتمردان و سیستم بانکی سرمایه در گردش تولیدکنندگان را با کمترین بروکراس

 .صندوق ضمانت صادرات ایران نقش پررنگی در تأمین نیاز صادرکنندگان ایفا کند

قاسمی در پاسخ به اینکه آیا اقبال و چراغ سبزی هم از سوی روسیه برای واردات محصوالت کشاورزی و شیالتی وجود داشته است، 

فیت وجود ندارد و حتی سال گذشته محصول میگوی ایران به کشورهای در زمینه محصوالت شیالتی مشکلی از نظر کی: گفت

 .اروپایی صادر شد

ها، از سوی پوتین رئیس جمهور  به گزارش فارس، نخستین چراغ سبز به واردات محصوالت کشاورزی از ایران بعد از اعمال تحریم

بندی  محصوالت کشاورزی ایران مشکالتی در زمینه بستهروسیه داده شد اما یک هفته بعد وزیر کشاورزی این کشور با بیان اینکه 

 .دارد با مسئوالن ترکیه رایزنی کرد

  
 کنند مسئوالن ما هنوز شش و بش می/ها تاجر ترک در حال رایزنی با روس 948*

در : دولتمردان گفتمدیرعامل اتحادیه تولیدکنندگان آبزیان کشور با بیان اینکه تولید ایران مشکلی برای صادرات ندارد، خطاب به 

کنند مسئوالن ما  اند و آنجا چادر زده و رایزنی می اصلی خود را به روسیه فرستاده 905تا  985هفته پیش  8تا  0ها  حالیکه ترک

 .گیری و تعلل هستند هنوز در حال تصمیم

تجربه تلخ در زمینه بازارهای صادراتی  0دولتمردان ایران باید از این فرصت بدست آمده حداکثر استفاده را بکنند و از : وی افزود

 .المنافع درس بگیرند عراق، افغانستان و کشورهای مشترک

کارانه و منافع کوتاه مدت باشد، بد نیست دولتمردان حتی در این بازار  تجارت با روسیه نباید براساس نگاه کاسب: قاسمی گفت

یفی بفرستند و اجازه ندهند تا برخی تجار با مذاکرات خارج از چارچوب انحصار برای صادرکنندگان ایجاد کنند تا آنها کاالهای ک

 .بازار و قیمت را خراب کنند

هرگونه مذاکرات خارج از روال به خوشنام بودن محصول ایران لطمه می زند بنابراین باید کنترل و نظارت را به این : وی ادامه داد

 .صادرات بیشتر کنند

تا آنجا که اطالع دارم دو جلسه نشست : ای برای صادرات به روسیه تشکیل شده است، گفت یتهوی در پاسخ به اینکه آیا کم

 .جلسه هم در سازمان توسعه تجارت ایران تشکیل شده است 0درخصوص صادرات آبزیان در وزارت جهاد و 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=90105590555748 

 

 صادرات و واردات
 - 93/06/15فارس

 ستاد توسعه صادرات محصوالت غذایی ایران به روسیه تشکیل شد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930615000784
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ستاد توسعه صادرات محصوالت غذایی ایران به روسیه در وزارت جهاد کشاورزی تشکیل : وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .شد

به نقل از روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، محمود حجتی برنامه ریزی و پشتیبانی برای توسعه  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 صادرات محصوالت کشاورزی را از اولویت های وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد و با اشاره به ایجاد شرایط ویژه بین اتحادیه اروپا و

 .ارت جهاد کشاورزی تشکیل شده استستاد توسعه صادرات محصوالت غذایی ایران به روسیه در وز：روسیه، گفت

مرغ از  گوشت مرغ و تخم: هزار قطعه ای در کاشمر، عنوان کرد 955  وی با تقدیر از ایجاد زنجیره تولید گوشت مرغ با ظرفیت

 .شود جمله اجناسی است که در نظر است به روسیه صادر 

طلبد، تا با تامین موارد صادراتی در حفظ منافع کشور  ا میصادرات به روسیه تالش واحدهای تولیدی ر：وزیر جهاد کشاورزی افزود

 .زایی گام بردارند و اشتغال

سیاست جهاد کشاورزی حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی است و اگر در این زمینه سرمایه گذاران : تی خاطرنشان کردحج

 .ورود پیدا کنند، ما نیز آمادگی داریم که با تمام توان از آنها حمایت کنیم

صنعت پیشرو صالح شهرستان کاشمر  وزیر جهاد کشاورزی در دومین روز سفر خود به خراسان رضوی در جریان بازدید از کشت و

 .تشکل های دامی استان خراسان رضوی شرکت کرد  در نشست با نمایندگان

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=90139950555013 

 

 صنایع غذایی

 - 93/06/16فارس

 تهدید سالمتی مردم با لبنیات پرچرب پالمی/ دوباره جوانه زدپالم 

قلبی و ابطال   ها مانند سکته زمان اندکی از هشدار متخصصان بهداشتی درباره استفاده از روغن پالم و انواع بیماری

ده از پالم در خواهد معیار جدیدی برای استفا گذرد، ولی سازمان استاندارد، می کارخانه لبنی می 468مجوز استفاده 

 .لبنیات را تا آخر شهریور اعالم کند

بر اساس جدیدترین خبر قرار است استانداردهای جدیدی برای استفاده از روغن پالم   ،خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

یابد،  مفهوم این است که استفاده از این روغن در لبنیات ادامه می  شود، گیاهی تا پایان شهریور توسط سازمان ملی استاندارد اعالم

شود که در چه محصولی و به چه میزان از این روغن استفاده شود، این در حالی است که چند  تنها استانداردهای جدید تعریف می

 .کارخانه لبنی باطل اعالم شد 805از پالم در مجوز استفاده   هفته پیش در پی افشای وزیر بهداشت از مضرات روغن پالم گیاهی،

حدود یکماه پیش بود که وزیر بهداشت از استفاده از روغن پالم گیاهی در لبنیات مصرفی مردم و ضررهای فراوانی که استفاده از 

 .آن برای مردم دارد، پرده برداشت

ته تخصصی تدوین کننده راهکارهای اجرایی سیاست سیدحسن هاشمی وزیر بهداشت در حاشیه مراسم افتتاحیه برنامه اجرای کمی

کلی سالمت، استفاده روغن پالم در لبنیات و شیرهای پرچرب را تایید کرد و استفاده از این ماده در لبنیات را تخلف بارز عنوان 

 .کرد که و قول داد که با متخلفان برخورد شود

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921103000392
http://www.farsnews.com/
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بهداشت و سالمتی مردم، زهرا عبداللهی مدیرکل دفتر بهبود تغذیه  به دنبال این موضع گیری از سوی وزارتخانه تامین کننده

روغن پالم با افزایش کلسترول بد خون در نهایت تنگی و انسداد عروق و سکته قلبی را به همراه   :جامعه این وزارتخانه نیز گفت

 .دارد

در مورد مضرات روغن پالم موجود در ( WFP)متحد زاده مشاور تغذیه برنامه جهانی غذا سازمان ملل  در همان زمان عزیزاهلل کمال

روغن پالم دارای اسید چرب اشباع است و مصرف آن در تولید شیر و لبنیات پرچرب سالمتی افراد : شیر و لبنیات پرچرب گفت

واند منجر به مصرف لبنیات چربی که روغن پالم به آنها اضافه شده است، در طوالنی مدت می ت  اندازد، جامعه را به مخاطره می

 .انسداد عروق و سکته قلبی شود

می شود و با ادامه این روند به تنگی عروق و  LDLوی ادامه داد، وجود اسید چرب اشباع در بدن سبب افرایش کلسترول بد خون 

ه نارسایی زند و در نهایت ب روغن پالم موجود در شیر و لبنیات پرچرب همچنین به کبد آسیب می  سکته قلبی منتهی می شود،

 .کبدی منجر می شود

سال گذشته بیشترین واردات روغن   گویند، اما با وجود همه این عوارضی که متخصصان در باره روغن پالم برای سالمتی انسان می

 .هزار تن وارد کشور شده است 785پالم به میزان 

رو هم معتقد است که مصرف روغن گیاهی پالم در مدیرکل نظارت و ارزیابی فراورده های خوراکی و آشامیدنی سازمان غذا و دا

 .شود فراورده های لبنی افزایش داشته است و برای هفت فراورده لبنی با مجوز استفاده می

 03ها صادر شد که خامه گیاهی با  مجوز استفاده از چربی گیاهی برای همه این فراورده 13به گفته هدایت حسینی در اواخر سال 

 .دهند فقره پروانه بیشترین مجوز صادر شده را به خود اختصاص می 09یر پروسس آنالوگ با فقره پروانه و پن

کارخانه لبنی هم باطل شده  805به هر حال با تمام این مضراتی که کارشناسان و متولی بهداشت اعالم کرده و مجوز استفاده 

تفاده از این روغن است، حال سوال این است که اگر بعد از است، موسسه استاندارد به دنبال تدوین استانداردهای جدیدی برای اس

گویند جلوی مضرات استفاده از پالم گیاهی و مجوزهای خالف گرفته شده  دوسال آن گونه که مسوالن و کارشناسان بهداشتی می

 .کند است، چرا سازمان استاندارد دوباره استانداردهای جدیدی را برای استفاده آن تعریف می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=90105595555855 

 

 صنایع غذایی
 - 93/06/17فارس

خیال مردم راحت باشد؛ شیرها فاقد / های نظارتی صنایع لبنی را مکلف به خرید شیر با قیمت مصوب کنند دستگاه

 اند پالمروغن 

معاون امور تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه دستگاه های نظارتی باید صنایع را مکلف به خرید شیر 

انواع شیرها فاقد روغن پالم اند و مردم با خیال راحت این ماده غذایی را مصرف : تومان کنند، گفت 9448خام با قیمت 

 .کنند

  حسن رکنی معاون امور تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی با حضور در برنامه خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

دام سنگین و صنعت گاوداری به دو بخش صنعتی و سنتی تقسیم : کشاورزی شبکه بازار در مورد ساختار دامداری های کشور گفت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930616000460
http://www.farsnews.com/
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پرتولید و بهره وری باال در بخش صنعتی نگهداری می شود و دام های بومی و دو رگ در قالب نیمه می شود و به عبارتی دام های 

 .صنعتی جزء دام های بومی است

درصد دام صنعتی از نژاد  15: میلیون راس دام بومی داریم، گفت 7وی با بیان اینکه حدود یک میلیون راس دام صنعتی و 

 .د شیر کشور از نژاد صنعتی و هلشتاین تأمین می شوددرصد تولی 05هلشتاین است و نزدیک 

برنامه ما : معاون تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه به سمت افزایش بهره وری از دام پیش می رویم، تصریح کرد

ام با توجه به منابع برای اصالح ساختار ژنتیکی دام ها این است که بدون افزایش محسوس در جمعیت دام و حتی کاهش جمیعت د

 .افزایش بهره وری را حاصل کنیم  محدود خوراک،

 .بهره وری به دو طریق یکی اصالح ساختار ژنتیکی و دیگری اصالح ساختار عوامل محیطی امکان پذیر است: رکنی گفت

نگهداری دام های کم تولید : لیتر است، گفت 7وی با بیان اینکه دام های بومی در کشور داریم که متوسط تولید روزانه آنها 

 .اقتصادی و به صرفه نیست و باید به سمت افزایش تولید دام ها پیش رفت

ضمن افزایش تولید نباید حساسیت های دام را افزایش داد و به : معاون تولیدات امور دامی وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت

 .عبارتی باید بتوانند عوامل نامساعد محیطی را تحمل کنند

گاو هلشتاین در کشورهای مختلف دنیا بر اساس نیاز و بر اساس شرایط آن کشور تولید می شود به عنوان مثال در : رکنی افزود

 .برخی از کشورها مثل آمریکا و کانادا روی جثه و روی طول ماندگاری و زندگی گاو کار شده است

ن و بعضی روی کیفیت شیر کار کرده اند و در کشور ما روی بعضی کشورها هم روی سیستم دستگاه شیرده حیوا: وی تصریح کرد

تلفیقی از مجموع این موارد کار شده است بطوریکه متخصصین معتقدند هلشتاین های موجود در ایران به عنوان هلشتاین ایران 

 .شناخته می شوند

هزار راس  05لشتاین در کشور در ابتدا حدود معاون امور دامی وزیر کشاورزی با بیان این مطلب که جمعیت پایه واردات گاوهای ه

اسپرم های مایع ژنتیکی و استفاده از تلقیح مصنوعی امروز این دام ها به حدود یک   با زاد و ولد و استفاده: بوده است، گفت

 .میلیون دام ثبت شده رسیده است

د متناسب با ساختار ژنی آن دام اسپرم انتخاب هر جمعیت پایه که قرار است تلقیح مصنوعی در آن انجام شو: رکنی اظهار داشت

می شود و این کار با استفاده از بررسی های اختصاصی در مرکز اصالح نژاد انجام می شود و یک رهنمود کلی به دامداران داده می 

 .ری مشخص استشود و اطالعات پایه دامداری ها در آنجا تحلیل کارشناسی می شود و براساس آن رهنمود و راهبرد هر دامدا

یکی از برنامه های دیگر در دام سنگین استفاده از گاوهای دو منظوره   معاون امور تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه

در برنامه هدفمان تولید شیر با کیفیت بهتر و تولید گوشت بهتری است و برای این کار از : گوشتی، شیری است تصریح کرد

 .ها را برآورده کند  نیا استفاده می کنیم که بتوانند جمیع این خواستهنژادهایی در د

میلیون  705در حال حاضر حدود : وی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه برنامه صادراتی محصوالت لبنی بر چه مبنایی است، گفت

کیلو  995نیا سرانه هر فرد در دنیا حدود میلیون نفری د 355میلیارد و  7تن شیر در دنیا تولید می شود و با توجه به جمعیت 

 .شیر است

 75تن تولید شیر داشته ایم و براساس جمعیت  355میلیون و  4حدود  13بر اساس آخرین آمار در سال : رکنی اظهار داشت

 .کیلوگرم در سال است 995میلیون نفری سرانه تولید در کشور ما هم براساس میانگین جهانی یعنی 

  
 محصوالت لبنی به کشورهای همسایه  هزار تنی 668صادرات * 
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هزار تن صادرات محصوالت لبنی به کشورهای همسایه داشته ایم و همچنین به همت بلند  005در سال گذشته حدود : وی افزود

یم که تولیدکنندگان چرخه واردات شیر خشک از یک سال قبل بالعکس شده و واردات تبدیل به صادرات شده و توانایی یافته ا

 .بخشی از محصوالت مازاد لبنی را به کشورهای همسایه صادر کنیم

محصوالت لبنی ایرانی در کشورهای همسایه مطلوبیت خوبی دارد و : معاون تولیدات امور دامی وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .له برنامه صادرات را پیش بینی کرده ایمبنابراین به صورمستمر برای ایجاد توازن در تولید و هم با توجه به تولید بیشتر هر سا

  
 اصالح نژاد دام سبک با رومانف روسی* 

در بخش دام سبک برعکس دام سنگین کار چندان موثری انجام نشده : رکنی در مورد برنامه اصالح نژاد در دام های سبک گفت

 .است

میلیون راس  35میلیون راس گوسفند و حدود  05دود ح: وی با بیان اینکه جمعیت دام سبک کشور بسیار زیاد است، اظهار داشت

 .میلیون راس برای تغذیه وابسته به مراتع هستند 05بز در کشور موجود است که از این تعداد حدود 

میزان بهره وری از دام های سبک بومی مناسب نیست و بنابراین باید : معاون امور تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی، گفت

اسبی در این زمینه داشت که با استفاده از نظرات محققین و صاحبنظران کارگروه هایی تشکیل شده که در بخش اقدامات من

 .اصالح نژاد و مدیریت آن ها کارهایی انجام شود

با بررسی های انجام شده یک : دهم است، اظهار داشت 7رکنی با بیان اینکه بطور متوسط میزان بره زایی متوسط دام های بومی 

نژاد چند قلو زا به نام رومانف شناسایی شده است که معتقدیم از این نژاد یک سنتز نژاد جدید در کشور متناسب با شرایط اقلیمی 

 .کشور داشته باشیم

گوسفندهای بومی کشور از نظر فصل جفت گیری وابسته به فصل اند و اواخر شهریور و اوایل مهر جفت گیری دارند و : وی افزود

 .بار جفت گیری فقط تولید یک بره است نتیجه هر

تا است و در کنار آن  8متوسط چند قلوزایی نژاد رومانف : رکنی با بیان اینکه نژاد رومانف مربوط به کشور روسیه است، گفت

 .فاقد دنبه است و در تالقی با نژادهای دیگر هم نسل بعدی تولید شده فاقد دنبه است  خصوصیات مادری خوبی هم دارد و

زمان بلوغ نژاد رومانف زود رس است و جفت گیری آن وابسته به فصل : معاون امور تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت

این نژاد در تالقی با دام های بومی استفاده کرد و در برخی از این استان ها هم از   ژن  نیست بنابراین می توان از مطلوبیت های

 .ا نژادهای بومی استفاده شده است و نتایج مطلوبی هم حاصل شده استاین نژاد برای تالقی ب

در زمینه تولید گوشت مرغ در دنیا دارای رتبه خوبی : در ادامه رکنی در مورد میزان تولید گوشت مرغ در کشور اظهار داشت

 .هزار تن مازاد تولید داریم 95تولید داریم و هر ماه حدود  میلیون تن 3هستیم و حدود 

کشورهای همسایه خواهان گوشت مرغ کشور ما هستند ولی این کشورها غالبا خواهان مرغ سبک در حدود یک کیلو و : وی افزود

 .گرم هستند 455در نهایت یک کیلو و 

در جامعه ما سلیقه مصرف کنندگان روی مرغ سنگین متمرکز شده : معاون تولیدات امور دامی وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت

 .در حالیکه باید سلیقه بازار را به سمت مرغ مناسب تر یا همان مرغ سبک تغییر داد است

در ادامه این برنامه احمد مقدسی رئیس هیئت مدیره کانون انجمن صنفی گاوداران کشور در یک تماس تلفنی در مورد عدم خرید 

نی قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار را اجرایی نمی متاسفانه صنایع لب: تومان گفت 9885شیر توسط صنایع لبنی با قیمت مصوب 

 .کنند و صنعت شیر را با این کار به ورطه نابودی کشانده اند
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تومانی شیر روی زمین مانده است و همه زحمات مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی و همه تولید  9885امروز مصوبه : وی افزود

 .نرسیده استکنندگان شیر و گوشت کشور به هدر رفته و به نتیجه 

تومان  105به   تومان بود ولی از دامداران خواسته شد که قیمت شیر 9955قیمت شیر  19در دولت قبل در سال : گفت  مقدسی

درب دامداری در ازای پرداخت نهاده های دامی مثل ذرت، جو، سبوس و سویا کاهش یابد که مدتی این نهاده ها به دامداران عرضه 

 .ماه هیچگونه نهاده ای را از دولت وقت دریافت نکردند 0شد ولی بعد قطع شد بطوریکه دامداران به مدت 

تومان ارزان می کرد و  998پرداخت نهاده ها قیمت شیر را : گاوداران کشور اظهار داشت رئیس هیئت مدیره کانون انجمن صنفی

 .تومانی را با توجه به قیمت شیر متحمل می شدند 05در همان زمان دامداران ضرر 

تنظیم بازار  سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان وارد عمل شد و دامداران را وادار به اجرای مصوبه: مقدسی گفت

 .وقت کرد و دامداران به تعزیرات حکومتی معرفی شدند و بنابراین جرایم سنگینی شامل دامداران شد

در دولت قبل وظایف مربوط به وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شد و این واگذاری نابجا : وی افزود

 .ظایف به وزارت جهاد برگردانده شدبود که بعدها با مصوبه مجلس باز هم این و

ما توقع : تومان گفت 9885مقدسی با ابراز گالیه از عدم اجرای مصوبات ستاد تنظیم بازار در مورد خرید شیر از دامداران با قیمت 

معرفی به سازمان تعزیرات حکومتی  19داریم سازمان های مربوط سکوت نکنند و همان طور که ما برای اجرای مصوبات در سال 

تومان مصوب از دامدار می شوند نیز به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی  9885شدیم سازمان هایی که مانع خرید شیر با قیمت 

 .شوند و از حقوق دامداران دفاع شود

خش تولید االن شرایط ما در ب: معاون امور تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی در ادامه در پاسخ به سواالت مقدسی اظهار داشت

پیگیری های موثری برای تصویب قیمت شیر در ستاد تنظیم بازار داشتند اما   مطلوب نیست و علیرغم اینکه وزیر جهاد کشاورزی

 .تومان از دامداران خریداری نمی شود 9885هنوز شیر با قیمت مصوب 

افزایش می یابد و بنابراین مردم هم تاوان  درصدی قیمت تمام شده محصوالت لبنی هم 90با افزایش قیمت شیر حدود : وی افزود

 .این افزایش قیمت را برای استمرار تولید این ماده حیاتی داده اند

مردم و تولید وظیفه خود را خوب انجام داده اند اما از سوی دستگاه : معاون امور تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت

ب برای صاحبان صنایع بوجود نیامده و به عبارتی یک حلقه مفقوده داریم که باعث های نظارتی برای خرید شیر با قیمت مصو

 .متضرر شدن دامدار می شود

  
 دستگاه های نظارتی صنایع لبنی را مکلف به خرید شیر با قیمت مصوب کنند* 

تومان از  9885با قیمت   رادستگاه های نظارتی باید تکلیف ایجاد کنند که صاحبان صنایع لبنی شیر خام : رکنی اظهار داشت

 .دامداران خریداری شود

تومان یارانه به تولید کنندگان پرداخت کرد و  915ماه انتهایی سال گذشته دولت به ازای هر کیلو شیرخام تولیدی  8در : وی افزود

رای پرداخت مابه التفاوت آن همچنین در سه ماهه اول امسال هم یارانه ای پیش بینی شده است که ما حتما پیگیری های الزم را ب

 .انجام می دهیم

شیر غذا نیست بلکه یک دارو است و استفاده از روغن پالم در : روغن پالم در شیر اظهار داشت  رکنی در ادامه در مورد استفاده از 

 .نبوده استشیر موضوعیت ندارد و وزیر بهداشت هم منظورشان از مطرح کردن این مطلب استفاده از روغن پالم در شیر 

فاقد روغن پالم است و فقط برخی محصوالت لبنی در مقاطعی از زمان دارای مجوزهای استفاده از روغن   انواع شیر ها: وی افزود

 .انجام شده است  پالم بودند که با توجه به گفته های وزیر بهداشت رسیدگی های الزم برای جلوگیری از مصرف روغن پالم
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http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=90105597559519 

 
 صنایع غذایی

 - 93/06/17فارس

 صادرات روغن خوراکی آزاد شد

بخشنامه برداشته شدن محدودیت صادرات روغن : مدیرکل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت گفت

 .خوراکی از امروز به گمرک ابالغ شد

به دلیل انباشت اضافی کاال در کارخانجات : اظهار داشت خبرگزاری فارساقتصادی  وگو با خبرنگار سید عباس حسینی در گفت

تا ممنوعیت صادرات روغن خوراکی برداشته  کنندگان این کاال تصمیم گرفته شد تولید  تولید روغن خوراکی و گردش کند سرمایه

 .شود

 .به گفته این مسئول در وزارت صنعت از سال گذشته بنا به نیاز داخل صادرات روغن خوراکی ممنوع اعالم شده بود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=90105597559095 

 

 صنایع غذایی
 آیانا- 5131شهریور  51, شنبه

 شود  موزه صنعت شیر ایران در نخستین کارخانه شیر پاستوریزه تهران احداث می

مدیرعامل نخستین کارخانه شیر پاستوریزه تهران از پیشنهاد احمد مسجدجامعی، رئیس سابق و عضو کنونی شورای 

 .در آینده نزدیک استقبال کرد شهر، برای احداث موزه صنعت شیر

گردی احمد مسجدجامعی، رئیس سابق شورای شهر تهران  ، در بازدید تهران(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

ست، گردی را که ایده ابتکاری خودش بوده، دنبال کرده ا های تهران بار در قالب عضو شاخص شورای شهر تهران ادامه برنامه که این

ها  بازدید کرد و نقطه نظرات طرفین برای بهبود برخی کاستی( پگاه)های مختلف نخستین کارخانه شیر پاستوریزه تهران  از بخش

 .مطرح شد

خورشیدی شروع شد و در سال  9000گذاری یونیسف در سال  ای که کار احداث آن توسط مهندسان آلمانی و با سرمایه کارخانه

 .برداری قرار گرفت ر پاستوریزه برای کودکان مورد بهرهبا هدف تولید شی 9005

این کارخانه به : های مختلف این کارخانه و گفتگو با کارمندان خط تولید گفت رئیس سابق شورای شهر تهران پس از بازدید بخش

 .ر گیردمندان قرا لحاظ تاریخی اهمیت زیادی دارد و باید سابقه تاریخی آن به شکلی در معرض بازدید عالقه

های اولیه کارخانه شیر  حفظ دستگاه: مسجدجامعی با بیان اینکه ما باید برای حفظ حافظه تاریخی کشورمان تالش کنیم، افزود

 .هایی که در این کارخانه وجود دارد، جزو حافظه تاریخی صنعت شیر در کشور ماست که باید حفظ شود پاستوریزه و نشانه

تواند به یک مجموعه صنعتی شیر در کشور تبدیل شود  های این کارخانه، این مجموعه می ظرفیت با توجه به: وی خاطرنشان کرد

 .رود تمهیدات این کار در اسرع وقت صورت گیرد که امید می

 آوری و به موزه مسجدجامعی پیشنهاد داد که با توجه به تاریخ این محل، تمام اسناد، تجهیزات اولیه و محصوالت این کارخانه جمع

پیشنهادی که مورد موافقت مدیرعامل کارخانه قرار گرفت و قرار شد موزه صنعت شیر در این . صنعت شیر ایران تبدیل شود

 .اندازی شود کارخانه راه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930617001691
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930617001310
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 افتتاح کارخانه خوراک دام از مواد لبنی عودت داده شد 

گذشته تولید  با شیرهای عودت داده شده و تاریخ وی سپس به محل تولید خوراک دام این کارخانه رفت و این چرخه تولیدی را که

های غذایی، خوراک دام  در این واحد از ترکیب مواد لبنی تاریخ گذشته و عودتی و مخلوط کردن آن با مکمل. شود، افتتاح کرد می

 .گردد شود و بدین ترتیب مواد لبنی غیرقابل استفاده نیز به چرخه بازیافت برمی تهیه می

گردان  ای در قلب این کارخانه بود که تهران خانه ای بازدید عضو شورای شهر تهران در کارخانه شیرپاستوریزه، تصفیهه از دیگر بخش

 .هایی مطرح کردند محیطی و بوی نامطبوع فاضالب پرسش های زیست از آن بازدید کردند و درباره آلودگی

  
 از تصفیه فاضالب کارخانه نامه برای استفاده فضای سبز شهری از آب حاصل امضای تفاهم

پس از توضیح کارشناسان و با پیشنهاد مسجدجامعی و استقبال مدیران کارخانه مقرر شد این واحد تولیدی شرایطی را برای 

استفاده همسایگان از فضای سبز محوطه فراهم آورد و همچنین امکان استفاده فضای سبز شهری از آب حاصل از تصفیه فاضالب 

ای بین شهرداری منطقه و کارخانه شیر پاستوریزه پگاه عملیاتی  نامه مقرر شد این موضوعات با امضای تفاهم. فراهم آیداین کارخانه 

 ./شود

http://www.iana.ir/food/item/91834-9.html 
 

 عسل

 خبرنگاران جوان - 5131شهریور  51: تاریخ

 ها آینده در تعاونی  مستقیم عسل طبیعی طی سال  عرضه

های اصالح شده از  گوی نیاز تولید داخلی عسل در کشور نیست و ما پیگیر ورود ملکه های زنبورقدیمی جواب ملکه: حیدری گفت

 .های دیگر هستیم تا میزان تولید عسل طبیعی کشور افزایش یابد کشور

های غیر متعارف  پی، بارندگی در سالی ها پی خشک: اظهار داشت خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانفرامرز حیدری در گفتگو با 

های اخیر ضربه جدی به صنعت  چنین چرای بیش از حد دام طی سال های تبریز، کرمانشاه و ارومیه و هم بخصوص در استان

 . کرده است زنبورداری کشور وارد

ی مستقیم  ما در حال حاضر بحث عرضه: ها کشور در بخش خرید محصوالت این حوزه تصریح کرد حیدری با اشاره به نقش تعاونی

کنیم که امیدواریم  افشانی از طریق تعاونی کشور در سال آینده پیگیری می ی گل، ژله و حتی گرده محصوالت ارگانیک عسل، گرده

 . عه زنبور عسل در این بخش ما را یاری کنندحمایت از توس  صندوق

: ی زنبورعسل در کشور گفت ماندن تحقیقات در مورد اصالح نژاد ملکه  نتیجه رئیس هیئت مدیره زنبورداران کشور با اشاره به بی

بور به واردات نتیجه مانده و ما مج کنند که تا کنون بی پزشکی روی این موضوع کار می سال گذشته مرکز تحقیقات دام 30طی 

 . ی زنبور عسل از کشورهای دیگر هستیم ملکه

اگر صندوق حمایت از زنبور عسل با پیشنهاد در مورد کاهش سموم شیمیایی در بخش تولید عسل، حقوق : وی در پایان یادآور شد

اهد افزایش تولید و کیفیت بیشتر مصرف و صادرات این محصول با در اختیار وام کم بهره به زنبورداران کشور موافقت کندوها ش

 . این محصول در آینده خواهیم بود

http://www.yjc.ir/fa/news/8175859 

http://www.iana.ir/food/item/19428-1.html
http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/4970461
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 عسل
 خبرنگاران جوان - 5131شهریور  12: تاریخ

 کیفیت بیهای  ادامه فروش عسل/ حمایت از سند راهبردی زنبورعسل تدوین خواهد شد 

دستگاه مرتبط با بخش  90ایم، قرار شد با همکاری  های متعددی که با سازمان محیط زیست داشته طی جلسه: رئیسی گفت

 .زنبورداری و کارگروهی که با کمک انجمن علمی زنبورعسل تشکیل شده این سند تهیه شود

در این سند بیشتر به : اظهار داشت خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانعفت رئیسی، رئیس اتحادیه زنبورداران در گفتگو با 

  . ها و سایر موارد توجه خواهد شد راهکارهایی در خصوص حمایت بخش گرده افشانی، کمک به زنبورداران، بیمه آن

 05های کشور به خاطر افزایش سود  ها و تعاونی داخلی در فروشگاه 0کیفیت درجه  های بی متاسفانه فروش عسل: وی افزود 

درصد این محصول شکر فرآوری  15شود که  هزار تومان عرضه می 90درصدی درآمدشان ادامه دارد و هر کیلو عسل به قیمت 

  . درصد آن عسل طبیعی است 95شده و 

درصد  05ها خواهان  متاسفانه فروشگاه: عی در کشور تصریح کردهزار تومانی عسل طبی 00رئیسی با اشاره به قیمت تمام شده  

سود برای خودشان هستند و حاضر به خریداری عسل طبیعی شناسنامه دار از این اتحادیه نیستند و تا به امروز هم متاسفانه عسل 

  . ها کمتر خریداری شده است طبیعی آن

 چتر حمایتی بیمه بر سر زنبورداران باز شود 

بان ما از بیمه و سختی کار این حوزه برخوردار نیستند و ما خواستار کمک رئیس سازمان  هزار محیط 70متاسفانه : گفت رئیسی 

  . تامین اجتماعی برای بیمه کردن زنبورداران هستیم

همین مسئله : کرد شود، اضافه ها نصیب کشور می های کندو رئیس اتحادیه زنبورداران با اشاره به سودی که ساالنه صرف جابجایی 

ها و مزارع دور هستند و این سبب آسیب به این قشر شده که  ها از شهر های چشمی در زنبورداران ما شده، زیرا آن باعث بیماری

  . خواهان کمک دولت در بخش بیمه برای این افراد هستیم

متاسفانه دولت هنوز ردیف : بخش یادآور شدزنبوردار برای کمک بیشتر به این  3055رئیسی در پایان با اشاره به استخدام  

  . ای به این بخش اختصاص نداده و ما خواهان توجه بیشتر دولت به وضعیت اشتغال زنبورداران هستیم بودجه

http://www.yjc.ir/fa/news/8170773 

 

 فرآورده های لبنی

 

 قارچ

 فودپرس- 5131شهریور ماه  51یک شنبه 

 گیرد  صادرات قارچ رونق می

های اتحادیه اروپا علیه روسیه منجر به رونق گرفتن صادرات محصوالت کشاورزی  تحریم: عضو هیات مدیره انجمن قارچ کشور گفت

 .و به خصوص قارچ خواهد شد

http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/4975772
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های اتحادیه اروپا علیه روسیه،  پس از اعمال تحریم: گفت( ایسنا)وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران  عباس رنجبر در گفت

 .خود از اروپا دچار مشکل شده و خواستار تامین محصوالت کشاورزی از بازار ایران است محصوالت کشاورزیاین کشور در تامین 

قارچ نیز یکی از محصوالتی است که زمینه صادراتی بسیار مناسبی دارد و در نظر داریم تا یک ماه آینده با ایجاد یک : وی افزود

 .قارچ تولیدی خود را به این کشور صادر کنیم روسیهمرکز در کشور 

هزار تن رتبه نخست تولید قارچ کشور را به خود  30استان البرز با تولید ساالنه : قارچ البرز خاطرنشان کرد مدیر عامل اتحادیه

 .اختصاص داده است و از توانایی خوبی برای صادرات قارچ به کشور روسیه برخوردار است

شود که از این نظر نیز البرز را  کشور صادر میتن به خارج از  3555هزار تن قارچ تولیدی استان البرز حدود  30از : وی ادامه داد

 .دهد و امیدوارم با شرایط به وجود آمده صادرات قارچ استان افزایش داشته باشد در جایگاه نخست صادرات قارچ قرار می

رچ در های صنفی، از یک ماه پیش شاهد بهبود تولید قا گذاری محصوالت کشاورزی توسط انجمن با توجه به قیمت: رنجبر گفت

 .کنیم این وضعیت ادامه داشته باشد ایم و پیش بینی می استان بوده

میادین میوه و تره بار همچنان دست دالالن است و تولید کنندگان : وی ضمن انتقاد از مدیریت میادین میوه و تره بار گفت

  .طلبد ای حل این معضل میمحصوالت کشاورزی از سود واقعی محصوالت خود محرومند که توجه مسئوالن مربوطه را بر

http://www.foodpress.ir/Post1%47 

 

 فرآورده های لبنی
 - 93/06/15فارس

 یابد درصد افزایش می 18صادرات محصوالت لبنی در سال جاری 

درصدی صادرات محصوالت لبنی در سال جاری  18بینی رشد  معاون امور تولیدات دام وزارت جهادکشاورزی از پیش

 .خبر داد

برداری از طرح توسعه شرکت تولیدات دامی  افتتاح بهره از اراک، حسن رکنی ظهر امروز در مراسم خبرگزاری فارسبه گزارش 

هزار تن فرآورده لبنی از کشور به سایر نقاط جهان صادر شده که بر اساس  005در سال گذشته : زرین خوشه اراک اظهار داشت

 .درصد رشد خواهد داشت 35های صورت گرفته امسال این میزان  یزیر برنامه

های نوین پرورش را رویکرد وزارت جهادکشاورزی در حوزه مدیریت امور  وی اصالح ژنتیکی دام و بهبود کیفی محصوالت با روش

ای به  جهادکشاورزی توجه ویژه های اساسی امنیت غذایی کشور است و وزارت تولیدات لبنی یکی از پایه: دام دانست و تصریح کرد

 .افزایش تولیدات لبنی دارد

: های وزارت جهادکشاورزی در زمینه تولید شیر خاطرنشان کرد دامی وزارت جهادکشاورزی با اشاره به برنامه معاون امور تولیدات

را به شیرخشک تبدیل و یا در قالب  برنامه معاونت امور تولیدات دامی این است که عالوه بر تامین نیاز محصوالت لبنی، مازاد آن

 .های متنوع لبنی صادر کند فرآورده

 .شود در حال حاضر میزان تولید شیر خام در واحدهای سنتی و صنعتی کشور از هشت میلیون راس دام تولید می: رکنی افزود

هم اکنون دو تا سه درصد از داروهای : رئیس سندیکای تولید کنندگان و صادر کنندگان داروهای دامپزشکی ایران نیز اظهار داشت

 .شود دام و طیور کشور از طریق واردات تامین می

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA+%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF+%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%A8%D9%87+%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=b950f467a7394e11b4e5e7b290f2602c&Title=%D8%AF%D8%B1%20%D9%BE%DB%8C%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
http://www.farsnews.com/
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 .ای از واردات داروهای دام و طیور کشور شامل واکسن است بخش عمده: اهلل ذبیحی افزود حجت

تولیدات دارویی دام و  درصد از داروهای دام و طیور مورد نیاز کشور در داخل تولید و چهار و نیم درصد از 14: وی تصریح کرد

 .شود میلیون دالر صادر می 35طیور کشور به ارزش 

 .محصول صادراتی است 83محصول دارویی تولیدی داخل  945به گفته وی از 

های دام و  رئیس سندیکای تولید کنندگان و صادر کنندگان داروهای دامپزشکی ایران از آغاز مطالعات گسترده بومی سازی واکسن

اندازی خط تولید واکسن و رسیدن به خودکفایی در  ساله راه 95با تامین منابع مالی و سرمایه در برنامه : داد و گفتطیور خبر 

 .گذاری شده است داروهای دامی هدف

میلیارد ریال به  15در این مراسم طرح توسعه شرکت زرین خوشه اراک در زمینی به وسعت هفت هکتار با اعتباری بالغ بر 

 .ری رسیدبردا بهره

، (اسکویپر)تنی ذخیره غالت، کارخانه تولید خوراک دام، نصب دستگاه کودروب  005این طرح توسعه شامل ساخت سه سیلوی 

راس، واحد زایشگاه دام، سالن انتظار  305، ساخت تاسیسات نگهداری دام شیری به ظرفیت (سپالتور)دستگاه خشک کننده کود

و افزایش تعداد واحد ( آیس تانک)راس، نصب تاسیسات نگهداری شیر  375ها به ظرفیت  لهزایش، سالن نگهداری انفرادی گوسا

 .های شیر است دوشنده
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=51312151222352 

 
 فرآورده های لبنی

 - 93/06/18فارس

خیال مردم راحت باشد، شیر فاقد / های نظارتی صنایع لبنی را مکلف به خرید شیر با قیمت مصوب کنند دستگاه

 است روغن پالم 

های نظارتی باید صنایع را مکلف به خرید شیر  معاون امور تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه دستگاه

ع شیرها فاقد روغن پالمند و مردم با خیال راحت این ماده غذایی را مصرف انوا: تومان کنند، گفت 9448خام با قیمت 

 .کنند

  حسن رکنی معاون امور تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی با حضور در برنامه خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

دام سنگین و صنعت گاوداری به دو بخش صنعتی و سنتی تقسیم : امداری های کشور گفتکشاورزی شبکه بازار در مورد ساختار د

می شود و به عبارتی دام های پرتولید و بهره وری باال در بخش صنعتی نگهداری می شود و دام های بومی و دو رگ در قالب نیمه 

 .صنعتی جزء دام های بومی است

درصد دام صنعتی از نژاد  15: میلیون راس دام بومی داریم، گفت 7م صنعتی و وی با بیان اینکه حدود یک میلیون راس دا

 .درصد تولید شیر کشور از نژاد صنعتی و هلشتاین تأمین می شود 05هلشتاین است و نزدیک 

برنامه ما : معاون تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه به سمت افزایش بهره وری از دام پیش می رویم، تصریح کرد

برای اصالح ساختار ژنتیکی دام ها این است که بدون افزایش محسوس در جمعیت دام و حتی کاهش جمیعت دام با توجه به منابع 

 .افزایش بهره وری را حاصل کنیم  محدود خوراک،

 .امکان پذیر استبهره وری به دو طریق یکی اصالح ساختار ژنتیکی و دیگری اصالح ساختار عوامل محیطی : رکنی گفت

نگهداری دام های کم تولید : لیتر است، گفت 7وی با بیان اینکه دام های بومی در کشور داریم که متوسط تولید روزانه آنها 

 .اقتصادی و به صرفه نیست و باید به سمت افزایش تولید دام ها پیش رفت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930615000910
http://www.farsnews.com/
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ایش تولید نباید حساسیت های دام را افزایش داد و به ضمن افز: معاون تولیدات امور دامی وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت

 .عبارتی باید بتوانند عوامل نامساعد محیطی را تحمل کنند

گاو هلشتاین در کشورهای مختلف دنیا بر اساس نیاز و بر اساس شرایط آن کشور تولید می شود به عنوان مثال در : رکنی افزود

 .جثه و روی طول ماندگاری و زندگی گاو کار شده استبرخی از کشورها مثل آمریکا و کانادا روی 

بعضی کشورها هم روی سیستم دستگاه شیرده حیوان و بعضی روی کیفیت شیر کار کرده اند و در کشور ما روی : وی تصریح کرد

لشتاین ایران تلفیقی از مجموع این موارد کار شده است بطوریکه متخصصین معتقدند هلشتاین های موجود در ایران به عنوان ه

 .شناخته می شوند

هزار راس  05معاون امور دامی وزیر کشاورزی با بیان این مطلب که جمعیت پایه واردات گاوهای هلشتاین در کشور در ابتدا حدود 

یک  اسپرم های مایع ژنتیکی و استفاده از تلقیح مصنوعی امروز این دام ها به حدود  با زاد و ولد و استفاده: بوده است، گفت

 .میلیون دام ثبت شده رسیده است

هر جمعیت پایه که قرار است تلقیح مصنوعی در آن انجام شود متناسب با ساختار ژنی آن دام اسپرم انتخاب : رکنی اظهار داشت

داده می می شود و این کار با استفاده از بررسی های اختصاصی در مرکز اصالح نژاد انجام می شود و یک رهنمود کلی به دامداران 

 .شود و اطالعات پایه دامداری ها در آنجا تحلیل کارشناسی می شود و براساس آن رهنمود و راهبرد هر دامداری مشخص است

یکی از برنامه های دیگر در دام سنگین استفاده از گاوهای دو منظوره   معاون امور تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه

در برنامه هدفمان تولید شیر با کیفیت بهتر و تولید گوشت بهتری است و برای این کار از : ریح کردگوشتی، شیری است تص

 .ها را برآورده کند  نژادهایی در دنیا استفاده می کنیم که بتوانند جمیع این خواسته

میلیون  705در حال حاضر حدود : وی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه برنامه صادراتی محصوالت لبنی بر چه مبنایی است، گفت

کیلو  995میلیون نفری دنیا سرانه هر فرد در دنیا حدود  355میلیارد و  7تن شیر در دنیا تولید می شود و با توجه به جمعیت 

 .شیر است

 75تن تولید شیر داشته ایم و براساس جمعیت  355میلیون و  4حدود  13بر اساس آخرین آمار در سال : رکنی اظهار داشت

 .کیلوگرم در سال است 995میلیون نفری سرانه تولید در کشور ما هم براساس میانگین جهانی یعنی 

 محصوالت لبنی به کشورهای همسایه  هزار تنی 668صادرات * 

هزار تن صادرات محصوالت لبنی به کشورهای همسایه داشته ایم و همچنین به همت بلند  005در سال گذشته حدود : وی افزود

لیدکنندگان چرخه واردات شیر خشک از یک سال قبل بالعکس شده و واردات تبدیل به صادرات شده و توانایی یافته ایم که تو

 .بخشی از محصوالت مازاد لبنی را به کشورهای همسایه صادر کنیم

ه مطلوبیت خوبی دارد و محصوالت لبنی ایرانی در کشورهای همسای: معاون تولیدات امور دامی وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .بنابراین به طور مستمر برای ایجاد توازن در تولید و هم با توجه به تولید بیشتر هر ساله برنامه صادرات را پیش بینی کرده ایم

 اصالح نژاد دام سبک با رومانف روسی* 

گین کار چندان موثری انجام نشده در بخش دام سبک برعکس دام سن: رکنی در مورد برنامه اصالح نژاد در دام های سبک گفت

 .است

میلیون راس  35میلیون راس گوسفند و حدود  05حدود : وی با بیان اینکه جمعیت دام سبک کشور بسیار زیاد است، اظهار داشت

 .میلیون راس برای تغذیه وابسته به مراتع هستند 05بز در کشور موجود است که از این تعداد حدود 
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میزان بهره وری از دام های سبک بومی مناسب نیست و بنابراین باید : دامی وزیر جهاد کشاورزی، گفتمعاون امور تولیدات 

اقدامات مناسبی در این زمینه داشت که با استفاده از نظرات محققین و صاحبنظران کارگروه هایی تشکیل شده که در بخش 

 .اصالح نژاد و مدیریت آن ها کارهایی انجام شود

با بررسی های انجام شده یک : دهم است، اظهار داشت 7اینکه بطور متوسط میزان بره زایی متوسط دام های بومی  رکنی با بیان

نژاد چند قلو زا به نام رومانف شناسایی شده است که معتقدیم از این نژاد یک سنتز نژاد جدید در کشور متناسب با شرایط اقلیمی 

 .کشور داشته باشیم

بومی کشور از نظر فصل جفت گیری وابسته به فصل اند و اواخر شهریور و اوایل مهر جفت گیری دارند و  گوسفندهای: وی افزود

 .نتیجه هر بار جفت گیری فقط تولید یک بره است

تا است و در کنار آن  8متوسط چند قلوزایی نژاد رومانف : رکنی با بیان اینکه نژاد رومانف مربوط به کشور روسیه است، گفت

 .فاقد دنبه است و در تالقی با نژادهای دیگر هم نسل بعدی تولید شده فاقد دنبه است  ت مادری خوبی هم دارد وخصوصیا

زمان بلوغ نژاد رومانف زود رس است و جفت گیری آن وابسته به فصل : معاون امور تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت

این نژاد در تالقی با دام های بومی استفاده کرد و در برخی از این استان ها هم از   ژن  نیست بنابراین می توان از مطلوبیت های

 .این نژاد برای تالقی با نژادهای بومی استفاده شده است و نتایج مطلوبی هم حاصل شده است

یا دارای رتبه خوبی در زمینه تولید گوشت مرغ در دن: در ادامه رکنی در مورد میزان تولید گوشت مرغ در کشور اظهار داشت

 .هزار تن مازاد تولید داریم 95میلیون تن تولید داریم و هر ماه حدود  3هستیم و حدود 

کشورهای همسایه خواهان گوشت مرغ کشور ما هستند ولی این کشورها غالبا خواهان مرغ سبک در حدود یک کیلو و : وی افزود

 .گرم هستند 455در نهایت یک کیلو و 

در جامعه ما سلیقه مصرف کنندگان روی مرغ سنگین متمرکز شده : امور دامی وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت معاون تولیدات

 .است در حالیکه باید سلیقه بازار را به سمت مرغ مناسب تر یا همان مرغ سبک تغییر داد

در یک تماس تلفنی در مورد عدم خرید در ادامه این برنامه احمد مقدسی رئیس هیئت مدیره کانون انجمن صنفی گاوداران کشور 

متاسفانه صنایع لبنی قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار را اجرایی نمی : تومان گفت 9885شیر توسط صنایع لبنی با قیمت مصوب 

 .کنند و صنعت شیر را با این کار به ورطه نابودی کشانده اند

ت و همه زحمات مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی و همه تولید تومانی شیر روی زمین مانده اس 9885امروز مصوبه : وی افزود

 .کنندگان شیر و گوشت کشور به هدر رفته و به نتیجه نرسیده است

تومان  105به   تومان بود ولی از دامداران خواسته شد که قیمت شیر 9955قیمت شیر  19در دولت قبل در سال : گفت  مقدسی

ای دامی مثل ذرت، جو، سبوس و سویا کاهش یابد که مدتی این نهاده ها به دامداران عرضه درب دامداری در ازای پرداخت نهاده ه

 .ماه هیچگونه نهاده ای را از دولت وقت دریافت نکردند 0شد ولی بعد قطع شد بطوریکه دامداران به مدت 

تومان ارزان می کرد و  998شیر را پرداخت نهاده ها قیمت : رئیس هیئت مدیره کانون انجمن صنفی گاوداران کشور اظهار داشت

 .تومانی را با توجه به قیمت شیر متحمل می شدند 05در همان زمان دامداران ضرر 

سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان وارد عمل شد و دامداران را وادار به اجرای مصوبه تنظیم بازار : مقدسی گفت

 .ی معرفی شدند و بنابراین جرایم سنگینی شامل دامداران شدوقت کرد و دامداران به تعزیرات حکومت

در دولت قبل وظایف مربوط به وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شد و این واگذاری نابجا : وی افزود

 .بود که بعدها با مصوبه مجلس باز هم این وظایف به وزارت جهاد برگردانده شد
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ما توقع : تومان گفت 9885گالیه از عدم اجرای مصوبات ستاد تنظیم بازار در مورد خرید شیر از دامداران با قیمت مقدسی با ابراز 

به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی  19داریم سازمان های مربوط سکوت نکنند و همان طور که ما برای اجرای مصوبات در سال 

تومان مصوب از دامدار می شوند نیز به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی  9885شدیم سازمان هایی که مانع خرید شیر با قیمت 

 .شوند و از حقوق دامداران دفاع شود

االن شرایط ما در بخش تولید : معاون امور تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی در ادامه در پاسخ به سواالت مقدسی اظهار داشت

پیگیری های موثری برای تصویب قیمت شیر در ستاد تنظیم بازار داشتند اما   ورزیمطلوب نیست و علیرغم اینکه وزیر جهاد کشا

 .تومان از دامداران خریداری نمی شود 9885هنوز شیر با قیمت مصوب 

درصدی قیمت تمام شده محصوالت لبنی هم افزایش می یابد و بنابراین مردم هم تاوان  90با افزایش قیمت شیر حدود : وی افزود

 .ایش قیمت را برای استمرار تولید این ماده حیاتی داده انداین افز

مردم و تولید وظیفه خود را خوب انجام داده اند اما از سوی دستگاه : معاون امور تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت

حلقه مفقوده داریم که باعث های نظارتی برای خرید شیر با قیمت مصوب برای صاحبان صنایع بوجود نیامده و به عبارتی یک 

 .متضرر شدن دامدار می شود

 دستگاه های نظارتی صنایع لبنی را مکلف به خرید شیر با قیمت مصوب کنند* 

تومان از  9885با قیمت   دستگاه های نظارتی باید تکلیف ایجاد کنند که صاحبان صنایع لبنی شیر خام را: رکنی اظهار داشت

 .دامداران خریداری شود

تومان یارانه به تولید کنندگان پرداخت کرد و  915ماه انتهایی سال گذشته دولت به ازای هر کیلو شیرخام تولیدی  8در : افزود وی

همچنین در سه ماهه اول امسال هم یارانه ای پیش بینی شده است که ما حتما پیگیری الزم را برای پرداخت مابه التفاوت آن 

 .انجام می دهیم

شیر غذا نیست بلکه یک دارو است و استفاده از روغن پالم در : روغن پالم در شیر اظهار داشت  امه در مورد استفاده ازرکنی در اد  

 .شیر موضوعیت ندارد و وزیر بهداشت هم منظورشان از مطرح کردن این مطلب استفاده از روغن پالم در شیر نبوده است

و فقط برخی محصوالت لبنی در مقاطعی از زمان دارای مجوزهای استفاده از روغن  فاقد روغن پالم است  انواع شیر ها: وی افزود

 .انجام شده است  پالم بودند که با توجه به گفته های وزیر بهداشت رسیدگی های الزم برای جلوگیری از مصرف روغن پالم
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=5131215۱2222۱2 

 

 کود

 

 گوشت مرغ

 آیانا- 5131شهریور  51, شنبه

 های سبک و باکیفیت، توصیه وزارت جهاد کشاورزی  تولید مرغ

های سبک و باکیفیت که چربی کمتری داشته باشد، به تمامی تولیدکنندگان  با توجه به نیاز مشتریان، تولید مرغ

 .شود میتوصیه 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930618000080
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در : با اعالم این خبر گفت( ایانا)معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

راستای جلوگیری از ضرر و زیان مرغداران و حفظ ذخایر استراتژیک کشور، مقرر شد که شرکت پشتیبانی امور دام اقدام به خرید 

 .مرغ مازاد کند

های  های جهاد کشاورزی استان های پشتیبانی و سازمان آمادگی خرید مرغ از مزارع کشاورزان توسط شرکت: حسن رکنی افزود

 .در کشور ایجاد شده است  مختلف

شوند و در راستای حمایت از تولیدکنندگان، این  سازی می هایی که کیفیت مناسبی داشته باشند، ذخیره مرغ: وی خاطرنشان کرد

 .م عملیاتی شده استاقدا

شود تا برای ایام  آوری می عنوان ذخایر استراتژیک در قالب مرغ مازاد جمع درصد تولید به 95معموالً کمتر از : رکنی ادامه داد

 .پرتقاضا به مصرف برسد

  
 افغانستان و عراق، خواستار مرغ صادراتی زیر دو کیلوگرم

شود  به تولیدکنندگان توصیه می: هایی که قابلیت صادرات دارند، تصریح کرد وزن مرغمعاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی درباره 

 .تا متناسب با سلیقه مشتریان، اقدام به تولید کنند

 9.0های تولیدی بین یک تا  وری را به همراه داشته، الزم است وزن مرغ برای تولیدی باکیفیت که افزایش بهره: وی یادآور شد

 .کیلوگرم باشد

کیلوگرم را  9.4تا  9.3کیلوگرم و عراق  9.3های تا  برخی کشورهای همسایه ازجمله افغانستان درخواست مرغ: نی تأکید کردرک

 .هایی که برای صادرات قرار است به مصرف برسد، متناسب با نیاز مشتریان باشد کنیم تا مرغ درخواست دارند، بنابراین تالش می

شود که بر اساس تقاضای مشتریان اقدام  هایی خاص انجام می ت مرغ در حال حاضر توسط زنجیرهصادرا: وی در پایان اظهار داشت

شود که تولید خود را بر اساس نیازهای مشتریان و در قالب زنجیره  کنند، بنابراین از تمامی واحدهای تولیدی درخواست می می

 ./تولید هماهنگ کند

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/91894-9.html 
 

 

 گوشت قرمز

 آیانا- 5131شهریور  5۱, سه شنبه

 .هزار تن گوشت تولید شده است 399بررسی ها نشان می دهد سال گذشتنه تنها در کشتارگاه های کشور 

. هزار تن گوشت تولید کرده اند 904گوسفند ذبح شده که همگی آنها  805هزار و  7نشان می دهد سال گذشته  گزارش مرکز آمار

 .هزار تن گوشت گوسفندی مصرف شده است 35تنها در استان تهران هم 

براین اساس  .هزار تن رسیده است 00هزار الشه به وزن  3355تعداد الشه های قابل مصرف بز و بزغاله ذبح شده هم به عدد 

 .هزار تن بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده اند 4هزار الشه به وزن  553اصفهانی ها با 

از این . هزار تن اعالم شده است 914هزار الشه به وزن  9500تعداد الشه های قابل مصرف گاو و گوساله ذبح شده در سال گذشته 

 .هزار تن بیشترین میزان را به خود اختصاص داده است 03هزار الشه به وزن  914میزان استان تهران با 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/19418-1.html
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هزار تن  0به وزن   هزار الشه 35تعداد الشه های قابل مصرف گاومیش و بچه گاومیش ذبح شده نیز براساس گزارش مرکز آمار 

 .ده استهزار تن بیشترین میزان را به خود اختصاص دا 9هزار الشه به وزن  7استان خوزستان با . اعالم شده است

 

هزار تن بوده که  0هزار الشه به وزن  38همچنین براساس این گزارش تعداد الشه های قابل مصرف شتر و بچه شتر ذبح شده 

 .هزار تن اختصاص دارد 3هزار الشه ذبح شده به وزن  4بیشترین تعداد از مصرف این نوع گوشت به استان یزد با 

 

کیلوگرم، گاو گوساله  98.1کیلوگرم، بز و بزغاله  94.0ن یک الشه گوسفند و بره گزارش مرکز آمار نشان می دهد متوسط وز

 .کیلوگرم بوده است 354.99کیلوگرم و شتر و بچه شتر  955.39کیلوگرم، گاومیش و بچه میش  919.53

 

همچنین این . ته استکاهش قابل توجهی داش 19در قیاس با سال  13گزارش مرکز آمار تایید می کند میزان گشتار دام در سال 

 .درصد کاهش را تجربه کرده است 1گزارش نشان می دهد میزان تولید گوشت در گشتارگاه های کشور حداقل به میزان 

 

و  19به گزارش خبرگزاری خبرآنالین، بررسی ها نشان می دهد همزمان با افزایش میزبان کسری بودجه خانوارهای ایرانی در سال 

درصد دولت  30با کاهش تورم رسمی کشور به عدد . ی اساسی نیز کاهش قابل توجهی را تجربه کرده استمیزان مصرف کاالها 13

 .بازگردد 9041امیدوار شده تا میزان سرانه مصرف خانوارهای شهری نیز به حدود قبل از سال 

 

گوساله، افزایش مصرف گوشت های  مرکز آمار در گزارش کارشناسی خود اعالم کرده که دالیلی مانند افزایش قیمت گوشت گاو و

 .منجمد وارداتی و افزایش مصرف گوشت سفید دلیل اصلی کاهش مصرف گوشت قرمز بوده است
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  برچسب ها

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/53413-5.html 

 

 

 

 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان - 5131شهریور  12: تاریخ

 های وارداتی افزایش یابد تعرفه گوشت

هزار واحد است که متاسفانه با وارداتی که از  055میلیون و  9های تولیدی گوشت در کشور بالغ بر  تعداد واحد: مقدسی گفت

 .شود تومان برای مصرف کننده تمام می 055هزار و  95وارداتی گیرد، قیمت گوشت  کشورهای برزیل و هلند صورت می

در : اظهار داشت خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانهای صنفی گاوداران کشور در گفتگو با  احمد مقدسی، رئیس کانون انجمن

تومان است که این باعث ضرر و زیان بسیاری برای تولیدکنندگان شده و  055هزار و  93حال حاضر قیمت گوشت تولید داخل 

 .های کوچک در حال تعطیل شدن هستند واحد

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/19459-1.html
http://www.yjc.ir/fa/services/6
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تومانی شیر از فروردین تا به امروز اجرایی نشده واین شرکت  9885ستاد تنظیم بازار در خصوص قیمت   متاسفانه مصوبه: وی افزود

 . وباره قیمت هستنددرصدی د 90ها همچنان خواهان افزایش 

های تولیدی، واگذاری گاوهای شیری  تعطیلی واحد: های اجرایی شدن این مصوبه تصریح کرد مقدسی ضمن هشدار در مورد پیامد

 .ها در صورت اجرای این مصوبه، این صنعت را با رکود مواجه کرده و واردات را افزایش خواهد داد ه به کشتارگا

خرید تضمینی و   دولت برنامه: گاوداران با اشاره به همکاری بیشتر دولت با دامداران اضافه کرد های صنفی دبیر کانون انجمن

 . خود قرار داده تا دامداران در آینده با مشکل فروش محصوالت خود رو به رو نشوند  ای را در برنامه های یارانه همچنین مشوق

تواند نهادها و خرید تضمینی برای کشاورزان را تامین  ایی به تنهایی نمیسازمان مرکزی تعاون روست: مقدسی در پایان یادآور شد

مهم رسیدگی   ها شامل گمرک، وزارت جهاد کشاورزی، و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت به این مسئله کند و سایر نهاد

 .ها به تعادل برسد و مشکالت به راحتی حل شود کنند تا قیمت

http://www.yjc.ir/fa/news/8170744 

 

 گندم

 - 93/06/19فارس

 میلیون دالر به ایران 688اعالم آمادگی روسیه برای صادرات گندم به ارزش 

رویترز اعالم کرد   برند، شرکت روسی برای انعقاد قراردادهای تجاری از دیروز در تهران به سر می 48در حالی که 

 .میلیون دالر، گندم به ایران صادر کند 688روسیه اعالم آمادگی کرده است ساالنه به ارزش 

روسیه در پی این است که ساالنه به : به نقل از رویترز، تاجر غالت روسی گفت سخبرگزاری فارالملل  به گزارش گروه اقتصاد بین

 .میلیون دالر غالت به ایران در قبال دریافت نفت صادر کند 055ارزش بیش از 

و کشور های غربی که برای د به عنوان راهی برای دور زدن تحریم 3598روسیه و ایران تبادالت نفت در برابر غذا را از ابتدای سال 

 .کند اعمال شده است دنبال می

آندره گورماخ معاون اول رئیس اجرایی تجارت غالت روسیه در رسانه ریانوستی روسیه اعالم کرد که شرکت روسی آماده است تا 

 .میلیون تن غالت در قبال دریافت نفت تحویل دهد 3ساالنه یک تا 

 .میلیون دالر بر اساس قیمت جاری گندم جهانی خواهد بود 055ارزش این حجم معامالت حدود  بر اساس محاسبات رویترز

حلی برای  های اقتصادی ایران و روسیه در تهران اعالم کرد این مسئله مطرح است اما هنوز راه گورماخ در حاشیه اجالس اکیپ

 .اند ابهامات مالی اطالع نداده

 .اند های تجاری مسکو اعمال کرده ها و بنگاه سی، بانکهایی را علیه مقامات رو اخیرا اتحادیه اروپا و آمریکا تحریم

واشنگتن همواره برای روسیه در مقابل تجارت نفت در برابر غذا با ایران هشدار داده است و تأکید کرده است که این تبادالت در 

 .ای با ایران تأثیرگذار خواهد بود مذاکرات هسته

میلیارد دالر  9.0تبادل نفت و غذا به ارزش  که ایران و روسیه در حال مذاکره برایدر ماه ژانویه منابع به رویترز اعالم کردند 

 .وگوها پیشرفت داشته است هستند و گفت

http://www.yjc.ir/fa/news/4975788
http://www.farsnews.com/
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شود زیرا کشور  برد تجاری برای مسکو و تهران محسوب می -به رغم افت و خیزهای سیاسی تأمین غالت احتماال یک معامله برد

سال اخیر داشته و در نقطه مقابل ایران با برداشت کم داخلی مواجه بوده  5ندم را در روسیه برداشت بسیار مناسب محصول گ

 .است

این خرید به دنبال آغاز به کار ایران برای . هزار تن گندم خریداری کرده است 355بر اساس اعالم تجار در روز دوشنبه ایران 

اند که نیاز جاری به  کرد اما منابع تخمین زده تن گندم وارد می میلیون 0های اخیر ایران حدود  در سال. واردات گندم بوده است

 .میلیون تن برسد 5بیش از 

روسیه یکی از کشورهای عمده صادرکننده گندم است و . میلیون تن باشد 7تا  0گورماخ برآورد کرد واردات غالت ایران امسال بین 

 .م برداشت کرده استدرصد سطح زیر کشت خود امسال گند 58میلیون تن از  05حدود 

 .میلیون تن صادر کرده است 33از اول ماه جوالی آغاز شده و حدود  3590 - 3598صادرات گندم این کشور در سال

کننده گندم امیدوار  قزاقستان هم به عنوان مهمترین کشور آسیایی تولید: جمهور قزاقستان آقای نورسلطان نظربایف گفت رئیس

 .میلیون تن برساند 3.0  برابر افزایش داده و به سطح 0ه ایران را تا است که صادرات غالت خود ب

صادرات غالت به ایران بعد از بازگشایی بخش ایرانی خط آهن قزاقستان، ترکمنستان و ایران در ماه نوامبر افزایش : نظربایف گفت

 .یابد می

آهن صادر کرده  آرد گندم بوده است توسط خط ریلی راهای از غالت خود را که عمدتا گندم و  کشور قزاقستان تاکنون بخش عمده

 .است

 .ای نکرد میلیون تن گندم به ایران اشاره 3.0نظربایف در اظهارات خود به زمان صادرات 

تاکنون خبر اجرای پروژه تجاری به . برند شرکت روسی از دیروز در تهران برای انعقاد قراردادهای تجاری و اقتصادی به سر می 85

 .میلیارد یورو بین دو کشور منتشر شده است75 ارزش

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=90105591555039 
 

 گوجه فرنگی

 فودپرس- 5131شهریور ماه  51دو شنبه 

 گوجه فرنگی صادراتی کیلویی چند؟

 .درصد افزایش داشته است 950در پنج ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از  صادرات گوجه فرنگی

 80هزار تن گوجه فرنگی به ارزش  934، در پنج ماهه نخست سال جاری (ایسنا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران 

 .شود درصد از ارزش کل صادرات ایران را در این مدت شامل می 5.00میلیون دالر از کشور صادر شده است که 

 .تومان است 9055دالر و به عبارت دیگر حدود  0.4ی بر اساس این گزارش قیمت هر کیلو گوجه فرنگی صادرات

این محصول در قیمت میلیون دالر صادر شده بود که  95.1هزار تن از این محصول به ارزش  44در مد مشابه سال گذشته نیز 

 .ین حدود بوده استسال گذشته در هم

  .درصد افزایش داشته است 950گوجه فرنگی نسبت به مدت مشابه سال گذشته  صادراتبه این ترتیب 

http://www.foodpress.ir/Post 

 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930619000321
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%DA%AF%D9%88%D8%AC%D9%87+%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%DA%AF%D9%88%D8%AC%D9%87+%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=e1c3b3937db74bcda7f10d6125ca0524&Title=%DA%AF%D9%88%D8%AC%D9%87%20%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%20%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C%20%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%9F
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 منابع مالی

 آیانا- 5131شهریور  12, پنجشنبه

 بالعوض برای ارتقای کیفی بذور مصرفی با بهبود سیستم های بوجاری و ضد عفونی   درصد کمک 38اختصاص 

در : با اعالم این خبر افزود( ایانا)رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

دهد، فرآیند اصالح و ارتقاء از طریق  های اصلی امروز بخش کشاورزی را تشکیل می بذر که یکی از دغدغهراستای ارتقای کیفیت 

 .های تولید بذر در دستور کار این مرکز قرار گرفت سیستم

آن که های ضدعفونی بذور و تجهیزات مربوط به  های بوجاری و سیستم در این راستا ارتقاء وضعیت سیستم: کامبیز عباسی خبر داد

 .ربط و صنعت بررسی شد های ذی نیازمند بازنگری است، با تعامل بخش

های  های بوجاری و ضدعفونی بذور در چتر سیاست ریزی و اقدامات الزم برای رفع معایب سیستم برنامه: وی خاطرنشان کرد

 .حمایتی این مرکز قرار خواهد گرفت

پاشی و ضدعفونی بذور با  پاش برای سم های یکنواخت تجهیز بوجارها به سیستمدر این برنامه ریزی ها توجه به : عباسی ادامه داد

 .پاشی مورد تأکید قرار گرفته است هایی نظیر غبارپاشی یا مه مکانیزم

کنند، مدنظر قرار گرفته که  هایی که بر مبنای جرم حجمی بذور کار می های بوجاری به جداکننده تجهیز سیستم: وی تصریح کرد

 .شود ه منجر به فرآوری مناسب بذور میاین مسئل

های بوجاری نوین و پیشرفته که کیفیت مناسبی  در این راستا، سیستم: رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی یادآور شد

 .گیرد کنندگان تعلق می های بالعوض دولتی و تسهیالت نیز به استفاده داشته باشند، در سیستم قرار خواهد گرفت و کمک

های بالعوض در راستای ارتقاء بذور مصرفی مناسب کشور بهره  درصد کمک 05شود حداقل از  بینی می پیش: سی تأکید کردعبا

 .ببریم

وی در مورد محل تامین اعتبارات کمک های برنامه ریزی شده برای ارتقای بذور مصرفی کشور از طریق تجهیز مکانیزاسیون اظهار 

 ./گیرد حل اعتبارات مکانیزاسیون تعلق میهای بالعوض از م این کمک: داشت

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/91871-9.html 

 

 منابع مالی
 - 93/06/20فارس

 های حمایت از توسعه کشاورزی افزایش سرمایه صندوق

بر اساس : گذاری در بخش کشاورزی گفت حمایت از توسعه سرمایهمدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق 

 .شود های حمایت از توسعه کشاورزی محقق می ریزی صورت گرفته، افزایش سرمایه صندوق برنامه

ادر تخصصی صندوق حمایت از از مهدیشهر، صبح امروز در مراسمی با حضور مدیرعامل شرکت م خبرگزاری فارسبه گزارش 

گذاری در بخش کشاورزی، مسئوالن جهاد کشاورزی استان و شهرستان مهدیشهر، فرماندار شهرستان مهدیشهر و  توسعه سرمایه

 .داران عضو صندوق، دفتر کار صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در شهرستان مهدیشهر افتتاح شد جمعی از سهام

ها  در تمام استان: گذاری در بخش کشاورزی در این مراسم گفت صصی صندوق حمایت از توسعه سرمایهمدیرعامل شرکت مادر تخ

های جهاد کشاورزی و مقامات استانی در تامین منابع مورد نیاز خصوصا  نامه بسته شده بین شرکت مادر تخصصی، سازمان با تفاهم

 .سهم بخش دولت اقدام شده است

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/19479-1.html
http://www.farsnews.com/
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های استان سمنان،  های شهرستانی به خصوص صندوق شهرستان با توجه به درخواست اکثر صندوق: سیدعبدالکریم رضوی افزود

 .ها محقق شود در نظر است از منابع در نظر گرفته شده در بودجه، افزایش سرمایه صندوق

بخش کشاورزی  صندوق حمایت از توسعه: سیدمجید موسوی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان نیز در این مراسم گفت

 33فعالیت خود را با سرمایه اولیه  9019شهرستان مهدیشهر به عنوان چهارمین صندوق شهرستانی در سطح کشور در سال 

 .میلیارد ریال شروع کرد

ه ترین زمان قابل توجه بود برداران و واریز میزان سهم خود در کوتاه در تشکیل این صندوق، مشارکت خوب و موثر بهره: وی افزود

 .است

برداران گزارشی از نحوه دریافت تسهیالت با بهره کم و خدمات ارائه شده از سوی صندوق  در این مراسم، همچنین تعدادی از بهره

 .برداران به ویژه عشایر در این صندوق شدند ارائه کردند و خواستار افزایش سرمایه و عضویت جمعی دیگر از بهره

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=90105535555919 

 

 ماشین آالت
 آیانا- 5131شهریور  53, چهارشنبه

 انجام نخستین کشت نشائی مکانیزه ذرت در کشور 

 .مکانیزه انجام شدبار در کشور و در راستای کاهش مصرف آب، کشت نشائی ذرت با ادوات  برای نخستین

آب : با اعالم این خبر گفت( ایانا)رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

بار  ای است که برای تولید حیاتی است و برخی محصوالت چون ذرت، نیاز به آب زیادی دارند که در این راستا برای نخستین مقوله

 .صورت الگویی در استان فارس و منطقه پاسارگاد انجام شد کشور، کشت نشائی ذرت با ماشین نشاءکار بهدر 

شود، موجبات تولید اقتصادی این محصول  تنها باعث کاهش مصرف حداقل دو نوبت آبیاری می کشت نشائی نه: کامبیز عباسی افزود

 .آورد را به نحو مطلوب فراهم می

های نوین آبیاری، محصوالت کشاورزی که نیاز آبی باالیی داشته باشند، مورد تجدید  راستای افزایش روش در: وی خاطرنشان کرد

 .گیرند نظر قرار می

برای محصول ذرت و چغندرقند، مقرر شده است که توسعه کشت نشائی در : رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی ادامه داد

 .کشور ترویج شود

ها و توسعه کشاورزی  شده از قبیل گلخانه های کنترل های بهاره به پاییزه، توسعه کشت در محیط انتقال کشت: عباسی تصریح کرد

هایی است که منجر به کاهش مصرف آب شده و مکانیزاسیون در این بخش باید راهکار عملیاتی و اجرایی ارائه  حفاظتی از سیاست

 .کند

مکانیزاسیون خبر داد و اظهار امیدواری کرد که تا قبل از پایان سال جاری، شاهد میلیارد تومان دیگر در بخش  455وی از جذب 

 .میلیارد تومان دیگر در بخش مکانیزاسیون باشیم 455جذب 

رود تا پایان سال  های مربوط به مکانیزاسیون در حال معرفی به بانک کشاورزی است که امید می تعدادی از طرح: عباسی یادآور شد

 .امل آن انجام شودمراحل جذب ک

کند  های نوین و مکانیزاسیون دست و پنجه نرم می هایی در بخش آب و استفاده از روش گفتنی است، بخش کشاورزی با محدودیت

های سنتی  های نوینی را جایگزین کشت های پیاپی، مسئوالن را بر آن داشته که روش که پیشروی شرایط آب و هوایی و خشکسالی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930620000191
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های نوین کشت در دستور کار  تر و روش راستا، افزایش مکانیزاسیون در کشور، استفاده از ارقام مناسب و مقاومکنند که در این 

 ./است

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/91875-9.html 

 

 ماشین آالت
 آیانا- 5131شهریور  51, شنبه

شهریور در محل  14آالت و مواد اولیه بیسکوییت، شیرینی و شکالت ایران،  المللی ماشین سیزدهمین نمایشگاه بین

 .شود المللی تهران افتتاح می های بین دائمی نمایشگاه

آالت و مواد  ماشینالمللی  و به نقل از ستاد خبری نمایشگاه، سیزدهمین نمایشگاه بین( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران  

المللی تهران برگزار  های بین شهریور در محل دائمی نمایشگاه 37تا  38اولیه بیسکوییت، شیرینی و شکالت ایران، این نمایشگاه 

 .شود می

 .شود کشور خارجی برگزار می 91شرکت داخلی و خارجی از ایران و  055با مشارکت بیش از  95تا  1این نمایشگاه از ساعت 

شرکت خارجی از کشورهای ژاپن، چین، جمهوری آذربایجان، اکراین، ترکیه، روسیه،  05شرکت داخلی و  370ین نمایشگاه در ا

ها،  اتریش، هند، مالزی، آمریکا، ایتالیا، آلمان، اسپانیا، سوئد، هلند، دانمارک، انگلستان، لهستان و فرانسه جدیدترین صنایع، دستگاه

 .کنند ات مربوط به تولید شیرینی، شکالت و بیسکوییت را عرضه میتجهیزات، مواد اولیه و خدم

درصد رشد یافته  00دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکوییت، شیرینی و شکالت با بیان اینکه این نمایشگاه در مقایسه با سال گذشته 

بندی،  آالت بسته و در آن انواع ماشین آالت برگزار خواهد شد این نمایشگاه در سه بخش محصوالت، مواد اولیه و ماشین: است، گفت

های پیشرفته فرآوری محصوالت، میکسرها، انواع دستگاه دیپازیتور کیک دورنگ، خط تولید  های پخت، دستگاه فرهای پخت، دیگ

کامل های مولدینگ شکالت و روکش و صنایع خط تولید  اتوماتیک انواع کیک اسفنجی، خط تولید انواع کیک روغنی، انواع دستگاه

 .شود شکالت به نمایش گذاشته می

های داخلی و خارجی،  معرفی آخرین دستاوردهای داخلی و خارجی این صنعت، تبادل اطالعات بین شرکت: ای افزود جمشید مغازه

ه زایی و تبلیغات و آگاهی بخشی ب گذاری، رونق بخشیدن به تولید، توسعه صادرات، معرفی منابع انسانی، اشتغال جذب سرمایه

آالت و مواد اولیه بیسکوییت، شیرینی و شکالت  المللی ماشین ترین اهداف برگزاری سیزدهمین نمایشگاه بین بازدیدکنندگان، مهم

 ./است

http://www.iana.ir/food/item/91835-9.html 

 

 متفرقه

 - 93/06/20فارس

 مهر ماه سال جاری 6شرقی از  سرشماری عمومی کشاورزی در آذربایجانآغاز 

مدیرکل آمار و اطالعات استانداری آذربایجان شرقی از آغاز سرشماری عمومی کشاورزی در این استان از پنجم مهر 

 .مامور در مدت چهل روز این سرشماری را انجام خواهند داد 388بیش از : ماه سال جاری خبر داد و گفت

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/19470-1.html
http://www.iana.ir/food/item/19420-1.html
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زاده در جلسه ستاد سرشماری  شرقی، حیدر فتح از تبریز به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان خبرگزاری فارسبه گزارش 

شد که بر  انجام 9043آخرین سرشماری کشاورزی در سال : کشاورزی استان، با اشاره به سابقه اجرای این سرشماری، اظهار کرد

 .برداران بخش کشاورزی کشور در آذربایجان شرقی ساکن بودند درصد از بهره 0.7اساس آن 

اند و  برداران بخش کشاورزی، فعالیت زراعی داشته نتایج این سرشماری همچنین حاکی است بیشترین تعداد بهره: وی افزود

 .های بعدی قرار دارند های باغداری و دامداری در رده فعالیت

اند که یکی از دالیل  سواد یا دارای سواد غیررسمی بوده ، بی9043برداران کشاورزی در سال  بیشترین بهره: زاده خاطرنشان کرد فتح

 .وری در این بخش است پایین بودن بهره

: کرد و گفتاشاره  9015مدیرکل آمار و اطالعات استانداری آذربایجان شرقی همچنین به سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

درصد از ارزش افزوده استان نیز مربوط  93اند و  درصد از جمعیت شاغالن استان در این سال در بخش کشاورزی فعالیت داشته 39

 .به این بخش بوده است

ضرورت اجرای این : ، چهارمین سرشماری کشاورزی در کشور است، افزود10وی با اشاره به این که سرشماری کشاورزی سال 

برداران کشاورزی و اهمیت آمارهای تولید شده برای توسعه روستایی و امنیت غذایی  اری از لزوم تولید آمار و اطالعات بهرهسرشم

 .شود ناشی می

سبک و )ای، پرورش دام  های کشاورزی شامل زراعت، باغداری، کشت گلخانه در این سرشماری فعالیت: زاده اضافه کرد فتح

 .گیرد رش زنبور عسل، پرورش کرم ابریشم و پرورش ماهی مورد احصا قرار می، پرورش طیور، پرو(سنگین

: های این سرشماری ذکر کرد و گفت های الکترونیکی روی تبلت را از ویژگی وی ثبت و ارسال اطالعات سرشماری از طریق فرم

سات دارای فعالیت کشاورزی جامعه هدف های رسمی و موس های استان و شرکت برداران ساکن و غیرساکن در تمام آبادی تمام بهره

 .این سرشماری هستند

مهر تا  0اجرای سرشماری از : دیده در سرشماری بخش کشاورزی خبر داد و گفت مامور سرشماری آموزش 055زاده از حضور  فتح

 .شود آبان در سطح استان انجام می 94

 .هرچه بهتر این سرشماری را خواستار شدهای اجرایی استان برای اجرای  وی همچنین همکاری تمام دستگاه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=90105535555591 

 

 متفرقه
 آیانا- 5131شهریور  51, یکشنبه

 شود  می "پرسپولیس"های کشاورزی، ناجی  دهنده میگوی ایران و مالک زمین ترین پرورش بزرگ

های کشاورزی، برای نجات پرطرفدارترین تیم فوتبال  ترین شرکت پرورش میگوی ایران و مالک زمین دارنده بزرگ

 .ایران و آسیا اعالم آمادگی کرد

یگوی ایران که در چهارمین کنگره خانه کشاورز نیز به احترام این تشکل و ترین شرکت پرورش م حسین هدایتی، دارنده بزرگ 

سخنرانی حسن روحانی، رئیس جمهوری کشورمان در ساعت نخست آیین افتتاحیه کنگره در اردوگاه باهنر تهران حضور یافت؛ 

به خبرنگار  "در آسیا حاضر شود،پرسپولیس را بدهم تا این تیم با قدرت   حاضرم هزینه"پیرو اظهار نظری مبنی بر این که 

ام به این باشگاه پرطرفدار  دلیل عالقه این عالقه من به تیم فوتبال پرسپولیس هم به: توضیح داد( ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930620000619
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ن ویژه خیل پرشمار هوادارا های این تیم شامل حال مردم کشورم به دلیل نشاطی که از قبال موفقیت مردمی است و هم به

 .شود پرسپولیس در کشور می

وی در این گفتگوی کوتاه پیرامون این که پشتیبانی یک چهره موفق و شاخص کشاورزی چه تأثیراتی در دید عموم مردم نسبت به 

ویژه  اینکه عزیزان جامعه کشاورزی و به: گذارد، اظهار داشت های این چنینی می گذاری فعاالن شاخص بخش کشاورزی در سرمایه

دانم، اما در عین حال که باید بگویم تمام منبع  کنند را نمی تی چه برداشتی از این نوع مشارکت اقتصاید من در امر ورزش میشیال

توانند  های اقتصادی می نظر خودم جامعه کشاورزی با این نوع مشارکت درآمد من از کانال پرورش و صادرات میگو نیست، اما به

 .گذارد، برای شادی و خرسندی مردم کشورش منشاء اثرات خیر باشند ه روزانه مردم میبیش از پیش و آنچه که در سفر

عنوان یک منجی برای پرسپولیس پیدا شده است و در اوضاع نامناسب پرسپولیس به  الزم به ذکر است، حسین هدایتی باز هم به

این . لیس بخواهند حاضر است پوالدی را برگرداندلحاظ کمبود شدید بازیکنان کارامد و فنی قول داده اگر مسئوالن تیم پرسپو

فعال نامدار حوزه شیالت و کشاورزی با استناد به خالی شدن دست کادر فنی پرسپولیس که با محرومیت و مصدومیت چند مهره 

 ./تقصیر دانست اصلی علی دایی را تحت فشار انتقادات قرار داده است، کادر فنی را در مشکالت امروز پرسپولیس بی

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/91885-9.html 

 

 متفرقه
 آیانا-5131شهریور  12, پنجشنبه

 جشنواره انگور با پرواز بادبادک ها، آتش بازی، بازدید از مراحل فرآوری سنتی انگور، برگزاری موسیقی سنتی و

 .چست کلید خورد نمایش های خیابانی در دهکده ساحلی چی

از ارومیه، مرتضی رحمانی موحد، معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی ( ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

ه های محلی بهترین ابزار صنایع دستی و گردشگری کشور در آیین افتتاح دومین جشنواره انگور در ارومیه با بیان اینکه جشنوار

گسترش این نوع جشنواره ها می تواند در نیل به هدف توسعه گردشگری : برای توسعه گردشگری در کشور هستند، اظهارداشت

داخلی و ایجاد ظرفیت در این بخش بسیار کارساز باشد و باید و باید از همین ابتدای راه برای تبدیل کردن این جشنواره به یک 

 .و منطقه ای استان آذربایجان غربی تالش شودنماد ملی 

در کنار توسعه و ساماندهی گردشگری داخلی دو راهبرد دیگر نیز در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری : وی افزود

کشور در نظر است که شامل جذب بیشتر گردشگران خارجی و استفاده از ظرفیت فناوری اطالعات در زیرساخت های گردشگری 

 .می شوند

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور آذربایجان غربی را دارای جاذبه های گردشگری فراوانی 

 .دانست که جشنواره ها می توانند به عنوان مسیری برای معرفی استان و ظرفیت های آن بکار گرفته شوند

  
 آذربایجان غربی قدمت تاریخی انگور در: معاون استاندار

یافته های باستان شناسی در تپه حسنلو : هادی بهادری، معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی نیز در این جشنواره گفت

 .بیانگر این است که انگور و فرآورده های آن و نیز جشن انگور با فرهنگ و تاریخ مردم استان در آمیخته و قدمتی تاریخی دارد

در نوروز و تابستان امسال، شاهد افزایش سفرهای داخلی به مقصد آذربایجان غربی بودیم که به همراه کاهش : کردوی اظهار 

 .تصادفات جاده ای نوید بخش توسعه اقتصادی استان در زمینه گردشگری داخلی است

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/19440-1.html
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گردشگری و توسعه آن : ادامه داد بهادری با اشاره به اینکه آذربایجان غربی از قطب های مهم کشاورزی کشور محسوب می شود،

هم اکنون به عنوان یکی از ابعاد توسعه ای استان مطرح است که با احیا و زنده نگه داشتن آداب و رسوم سنتی منطقه می توان بر 

 .رونق آن افزود

  
 برابری ارزش انگور آذربایجان غربی با گندم تولیدی

انگور یکی از مهم ترین تولیدات این استان است و : در این آیین اظهارداشت رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی نیز

 .آذربایجان غربی از نظر سطح، چهارمین استان و از نظر تولید، بین شش استان نخست تولید کننده کشور قرار دارد

هزار تن انگور  385دارد که ساالنه حدود هزار هکتار باغات انگور در آذربایجان غربی وجود  33هم اکنون : اسماعیل کریم زاده افزود

 .از تاکستان های استان برداشت می شود

میلیارد تومان در سال است که تقریبا با  855میزان ارزش اقتصادی انگور تولید شده در استان به میزان : وی خاطر نشان کرد

 .میزان گندم تولیدی استان برابری می کند

ولی با نیاز آبی پایین است که امسال به علت بروز خسارت ناشی از حوادث غیر مترقبه و انگور محص: کریم زاده اضافه کرد

 955درصد محصول باغات انگور استان از بین رفته است، با این وجود پیش بینی می کنیم بیش از  05سرمازدگی درختان انگور، 

 .هزار تن انگور از باغات استان تولید شود

  
 به دست آمده از انگور و غذاهای مختلف سنتینمایشگاه عرضه محصوالت 

محمد حضرت پور، شهردار ارومیه نیز در این آیین با بیان اینکه دو هزار نفر ساعت وقت برای برپایی این جشنواره زمان صرف شده 

فی است که از برپایی ایجاد نشاط و پویایی و نیز ارتباط دادن نسل حاضر با نسل قبل و انتقال آداب و سنن گذشتگان دو هد: افزود

 .این جشنواره دنبال می شود

برگزاری نمایشگاه عرضه محصوالت به دست آمده از انگور و غذاهای مختلف سنتی تهیه شده از این محصول یکی از بخش ها و 

 .برنامه های جنبی و اجرایی در جشنواره انگور ارومیه است

و تشکیل کارگاه های آموزشی مختلف در این زمینه از جمله سایر برنامه های همچنین بازدید از باغ های نمونه انگور در ارومیه 

 .جشنواره انگور است که در مدت چهار روز برگزاری آن به اجرا در خواهد آمد

 پرواز بادبادک ها، آتش بازی، بازدید از مراحل فرآوری سنتی انگور، برگزاری موسیقی سنتی و نمایش خیابانی از جمله برنامه های

 .جنبی آیین افتتاحیه این جشنواره است

های اجرایی استانداری آذربایجان غربی، شهرداری ارومیه، اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و  این جشنواره با همکاری دستگاه

و  گردشگری استان، جهاد کشاورزی استان، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی

 ./شود شهریور ماه جاری برگزار می 33جهانگردی ایران تا 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/91840-9.html 

 

 مصاحبه، سخنرانی، باردیدها

 آیانا- 5131شهریور  5۱, سه شنبه

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/19483-1.html
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 شود  قبض انبار، وثیقه جوکاران می

برداران  شده با سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور، قبض انبارهای اتخاذشده توسط بهره بر اساس توافقات انجام

 .عنوان وثیقه بانکی و گواهی سپرده محسوب شود تواند به جوکار می

با اعالم این خبر ( ایانا)سرپرست توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

ای که جلسات بسیاری برای مسئله گواهی سپرده  گونه دنبال عمق بخشیدن به بازارهای موجود است، به بورس کاال به: گفت

 .انبارهای محصوالت کشاورزی برگزار شده است

عنوان  تواند به های الزم را دارا بوده، میبا همکاری سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور، انبارهایی که استاندارد: علی پناهی افزود

 .ها مطرح باشد گواهی سپرده برای اعطای تسهیالت به بانک

 .زودی محصول جو پذیرش شود در قالب قبض انبار قرار است به: وی خاطرنشان کرد

تواند  باره محصول جو، انبارها میزودی در شده، به های انجام بینی با پیش: سرپرست توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس ادامه داد

 .ها شده و عالوه بر آن، گواهی سپرده کاالها محسوب شود تضامین بانک

توانند از انبارهای تعاون روستایی کشور برای این منظور تا سه ماه استفاده کنند و  در حال حاضر کشاورزان می: پناهی تصریح کرد

های انبار، محصول خود را در بورس به فروش  در صورت تمایل، با پرداخت هزینه قبض انبار دریافت کنند و پس از این مدت نیز

 .برسانند و یا در بازار دیگری اقدام به فروش کنند

بنابراین تالش . رو بودند، حل خواهد شد برداران بخش کشاورزی با آن روبه ای که بهره ترتیب، مشکل وثیقه بدین: وی یادآور شد

 .برای محصول جو این اقدام انجام شود تا شاهد نتایج مثبت آن باشیم کنیم در قدم نخست، می

تر به  رود هرچه سریع برای آغاز قراردادهای آتی کنجاله سویا، جلسات مکرری برگزار شده که امید می: پناهی در پایان تأکید کرد

 ./نتیجه مطلوب برسد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/91853-9.html 
 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا- 5131شهریور  51, شنبه

 شده اند  "واردکننده عمده"تولیدکنندگان میوه 

 . بخش عمده ای از میوه های ایرانی در خارج از کشور بسته بندی شده و دوباره به ایران وارد می شوند

با توجه به خرید ارزان قیمت میوه از باغداران، : اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان میوه و تره بار با اعالم این مطلب گفترئیس  

 .تولید کنندگان ترجیح می دهند؛ محصوالت خود را در خارج کشور بسته بندی کرده و با قیمت باالتر به کشور وارد کنند

میزان میوه : که بخش عمده میوه های خارجی موجود در بازار با مجوز به بازار وارد می شوند، گفتسید رضا نورایی با اشاره به این 

های قاچاق در بازار را می توان تنها یک درصد تخمین زد؛ اما از سویی دیگر هم اکنون بازار میوه در اختیار محصوالت وارداتی قرار 

 .، می توان به خوبی متوجه شد که این میوه های وارداتی باغ های ایران استگرفته که البته با نگاهی گذرا به کیفیت و طعم آن

دولت و یا دالالن میوه، محصول را قبل از رسیدن، از باغدار به قیمتی بسیار نازل خریداری می کنند که در بیشتر : وی ادامه داد 

میوه های خود را به خارج کشور برده و با تعرفه واردات  در این حالت بیشتر باغداران ترجیح می دهند. موارد باغدار متضرر می شود

 .در بسته بندی های شکیل به کشور وارد کرده و با قیمتی باال به مشتری عرضه کنند

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/19462-1.html
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قوانین واردات میوه به شکلی است که : نورایی در گفت و گو با ایسکانیوز با تاکید بر سیاست های حمایتی از تولید داخلی افزود 

به عنوان مثال واردات پرتغال و سیب ممنوع شده اما سیب ترش آمریکایی و پرتقال . از محصول داخلی حمایت کردنمی توان 

 .مصری در بازار جوالن می دهند

میوه های : رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان میوه و تره بار با تاکید بر قدرت اجرایی واردکنندگان میوه ادامه داد 

این میزان واردات و قاچاق کاال عمدتا . اچاق آنقدر رنگارنگ هستند که تنوع آنها چند برابر میوه های تولید داخلی استوارداتی و ق

توسط لنچ و کانتینر است که یک فرد عادی این قدرت را برای ساماندهی این حجم از واردات میوه ندارد چون نیاز به مجوزهایی 

 .محدودی از اشخاص استدارد که اخذ آن در توانایی تعداد 

مسئوالن در عرصه کشاورزی نمی دانند که نیاز بازار چیست و در : نورایی با تاکید بر نبود مدیریت در وزارت جهاد کشاورزی گفت 

 چه مقطع و زمانی باید میوه گرمسیری را در بازار توزیع کنند و با چه قیمتی محصول را از باغداران کشورمان خریداری کنند؟

به همین منظور است که افزایش چند برابری قیمت میوه درچند سال اخیر را می توان در نبود سیاست های : تصریح کردوی  

 .تعیین شده متناسب با نیاز بازار و بی برنامگی در توزیع دانست

ی گرمسیری است که در به عنوان مثال موز یک میوه واردات: رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان میوه و تره بار گفت 

که تولید باغ های ... تمامی فصول و با قیمتی نازل در اختیار مشتری قرار می گیرد؛ اما میوه هایی همچون هلو، گالبی ، انجیر و

 .کشور است باید در رده میوه های گران قیمت و مقطعی باشد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/91833-9.html 

 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا- 5131شهریور  51, دوشنبه

 اعالم آمادگی اتحادیه دامداران ایران برای تنظیم بازار گوشت کشور 

زی از مدیرعامل اتحادیه دامداران ایران در نشست مشترک تعاون روستایی با مطبوعات تخصصی حوزه کشاور

 .آمادگی و توانایی اتحادیه دامداران ایران برای تنظیم بازار گوشت کشور خبر داد

سروستانی در حاشیه نشست مشترک و ماهانه تعاون روستایی  ، سعید سلطانی(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

های کشاورزی اتحادیه  شبکه تعاونی: دیه بود، گفتهای تخصصی بخش که نخستین مورد آن شامل حال این اتحا با اتحادیه

ترین تشکل تولیدی در صنعت کشاورزی  هزار عضو بزرگ 005شهرستان با تعداد یک میلیون و  059استان و  03دامداران ایران در 

شگاه تست بار های خود اعم از تقلیح مصنوعی، رکوردگیری، ثبت مشخصات، آزمای درصد فعالیت 10و حتی کشور است که بیش از 

 .دهد های دولتی انجام می سازمانی و بدون نیاز به کمک صورت درون های آموزشی و ترویجی را به میکروبی شیر، برگزاری کالس

های لبنی سراسر کشور در هر شرایطی است و در سال گذشته نیز  وی با بیان اینکه اتحادیه یادشده قادر به تأمین شیرخام کارخانه

بازار و شناسایی عوامل محدودکننده تولید شیر توانست در شریط اقتصادی وخیم شیر مورد نیاز کشور را تأمین کند، با رصد کردن 

رغم تحریم از سوی آمریکا و استرلیا و با کمک یکی از  روزه است، اما به یکی از عوامل کاهش میزان شیردهی دام، تب سه: افزود

 .کسن از کشور ژاپن شدیم و از این بحران عبور کردیمهای خصوصی موفق به واردات این وا شرکت

: بنا بر این گزارش، در ادامه نشست یادشده مدیرعامل اتحادیه دامداران ایران به توزیع یارانه شیرخام دامداران اشاره کرد و ادامه داد

هزار  ی توزیع شده که البته هنوز یکصورت نقد تومانی شیر در بین دامداران به 915تاکنون حدود دوهزار میلیارد ریال یارانه 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/19422-1.html
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تر یعنی  دهند به جای توزیع یارانه نقدی، یارانه را کاربردی میلیارد ریال آن باقی مانده است، اما در مجموع دامداران ترجیح می

 .صورت علوفه دریافت کنند به

خود هستند و فقط بعضی قوانین و موانع اداری باید  سروستانی، دامداران بدون نیاز به یک ریال یارانه قادر به اداره به گفته سلطانی

 .برداشته شود

اکنون گوسفند ایرانی در  هم: وی با بیان اینکه اگر قرار است صادرات انجام شود، باید این کار هدفمند صورت گیرد، خاطرنشان کرد

 .ر نظر گرفته شودبرابری نسبت به سایر گوسفندها دارد که این امر در صادرات باید د 9.5منطقه ارزش 

شود که اگر در کشور قانون  درصد گوشت مورد نیاز کشور از منابع خارجی تأمین می 95اکنون  هم: سروستانی تصریح کرد سلطانی

 .توانیم گوشت مورد نیاز کشور را تأمین کنیم داری اجرا شود، می افزایش بهره

رسد و با  کیلوگرم هم می 00رم است که در برخی نژادها حتی تا کیلوگ 97اکنون وزن الشه گوسفندی در کشور  به گفته وی، هم

 ./توان به استقالل در زمینه تأمین گوشت مورد نیاز کشور رسید وری می اصالح بهره

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/91809-9.html 

 

 سخنرانی، بازدیدها مصاحبه،
 آیانا-شهریور  51, یکشنبه

 گذاری و فضای غیررقابتی تولید نان در آیین گرامیداشت اکبر شریفی  سرزنش رویکرد سیاسی به قیمت

وری تولید نان، چکیده اظهارات و  سرزنش نگاه سیاسی به نان و فراهم نبودن فضای رقابتی سالم جهت ارتقای بهره

 .ین گرامیداشت پیشکسوت و کارشناس ارشد صنعت آرد و نان کشور عنوان شدنقدهایی بود که در آی

اکبر ... سال تالش در سازمان غله، شورای آرد و نان و 05، در آیین گرامیداشت (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

و فعال حوزه آرد و نان کشور از جمله علی  ها کارشناس، مدیر شریفی، پیشکسوت فعال صنعت آرد و نان کشور که با حضور ده

سال  05عنوان مدیری باسابقه  برگزار شد؛ اکبر شریفی به(عج)قنبری قائم مقام شرکت بازرگانی دولتی ایران در دانشکده غالت قائم

کشور گره خورده  ها و موانع پرشمار پیش روی صنعت آرد و نان کشور که به امنیت غذایی و اجتماعی تالش جهت مقابله با کاستی

ها مدیریتی خودش در شورای آرد و نان کشور و معاونت سازمان غله؛ نگاه سیاسی مدیران وزارت  است، در کنار دفاع از برخی اقدام

 .وری و کاهش ضایعات آرد و نان در کشورمان توصیف کرد بازرگانی وقت و ادامه این رویکرد را تا امروز مانع ارتقای بهره

دلیل  گذاری را به توصیه برخی مسئوالن ارشد وزارتخانه مبنی بر قیمت 75ن اینکه در آستانه انتخابات دوم خردادماه شریفی با بیا

این در حالی است که چند ماه بعد : حفظ مالحظه مشروع حقوق نانوایان و برخورد صادقانه با افکار عمومی نادیده گرفته بود، گفت

فروشی نانوایان را در راستای تأیید گزارش ما مردود  گذاری، مبنی بر کم خی مخالفان قیمتتحقیقات استانداری تهران ادعای بر

 .شده در سال بعد نیز شد گذاری بر اساس آنالیز انجام اعالم کرد که این امر باعث ادامه اجرای طرح قیمت

 های غیردولتی آرد درس گرفتن از اعتماد به کارخانه 

: ها و فشارهای بیرونی گرفته بود، اشاره کرد و افزود زنی های آردسازی بر خالف گمانه کارخانه وی به درسی که از اعتمادش به

دانستند که  مسئوالن دولتی در حالی اعتماد کردن به مبنای رسید قبض باسکول کارخانه آرد را امری نکوهیده و غیرقابل قبول می

هزار تن نیز بیشتر  های آرد، سه باعث شد تا در جمع جبری عملکرد کارخانههای آرد  ماهه این اعتماد به کارخانه بررسی عملکرد سه

 .ها بود، عاید دولت شود از گرفتن مبنای بارنامه که توصیه پیشین دولتی

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/19451-1.html
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ها انتقال جلسات شورای آرد و  یکی از اقدام: های گذشته، خاطرنشان کرد آالت پخت نان در سال شریفی با اشاره به ارتقای ماشین

به پژوهشکده نان بود که باعث تسلیم شدن وزیر وقت در مقابل مباحث فنی شورای آرد و نان کشور شد و البته متعاقب این نان 

 !امر، وزیر وقت نیز برای سرافکنده نشدن در مقابل ادامه روند ارائه مباحث کارشناسی، مبادرت به برکناری اینجانب کرد

تحلیلی داشته و دارد، با اشاره به برخی  -رسانی تخصصی  ها و اطالع سیار مثبتی به رسانهزعم مجری برنامه نیز رویکرد ب وی که به

های تخصصی که نشانگر  های چالشی و تخصصی رسانه های اخیر در حوزه آرد و نان به پرسش گرفته طی سال های صورت اقدام

اگرچه : و ازجمله آرد و نان است، اشاره کرد و ادامه داد رسانی بخش صنایع غذایی ارتقای سطح انتظارات و دانش فعاالن حوزه اطالع

توان به صرف  ها مورد سرزنش مردم و اطرافیان قرار بگیرند، اما نمی ها در قبال دفاع از شفافیت قیمت ممکن است برخی رسانه

 .ها، کیفیت و کمیت نان را فدای نگاه سیاسی به مقوله نان کرد تظاهر به تثبیت قیمت

 !جوش شیرین را در داخل کشوی میز کارم نگه داشتم های حواله 

این فعال پیشکسوت صنعت آرد و نان کشور با اشاره به برخی جزئیات حذف یارانه جوش شیرین از نان در دوره مسئولیت خودش، 

ر آن مقطع های تولیدی است، د کنندگان نان بر خالف امروز که همگان معتقدند جوش شیرین مخل سالمتی مصرف": تصریح کرد

خورشیدی و در مقابل درخواست ارائه حواله جوش  9075گرفت، تا جایی که در سال  زمانی، حتی به جوش شیرین یارانه تعلق می

االمکان از افزودن این ماده  های جوش شیرین را در داخل کشوی میز کارم نگه داشتم تا حتی شدت مقاومت کردم و حواله شیرین به

 ".مردم جلوگیری کرده باشممخل سالمتی به سفره 

کیلوگرمی که باعث مقدور نشدن کشف مقصد برای آردهای مازاد  85کیلوگرمی به  45های آرد  شریفی به طرح کاهش وزن کیسه

ها کارگر افاغنه در سیلوهای تهران دست از کار  در آن شرایط اگر ده: شود اشاره کرد و یادآور شد صادراتی به کشورهای منطقه می

 .ها انتقال دهد توانست آردها را به نانواخانه کس نمی یدند، هیچکش می

کاربردی غالت قائم، از وی خواست تا با رایزنی قوی، شرایط اشتغال به کار  -وی خطاب به محمدرضا سابقی، ریاست دانشگاه علمی 

 .های امروزی فراهم سازد آموختگان دانشگاه یادشده را بر اساس قانون در نانوایی دانش

گاه مخالف نان صنعتی نبوده و نیست و تنها با شیوه اجرای آن مخالف بوده است، اظهار  شریفی بار دیگر با تأکید بر اینکه هیچ

در مجموع آنچه را که باید باز هم مورد تأکید قرار دهم، فقط و فقط ضعف نگاه سیاسی کردن به نان و اجرای کارشناسی : داشت

 .شده و واقعی است بر اساس آنالیز کارشناسی نرخ تمام گذاری نان در کشور طرح قیمت

عنوان  به)، اتحادیه نانوایان صنعتی کشور، نشریه اقتصاد سبز (عج)الزم به ذکر است، در پایان این آیین از سوی دانشکده غالت قائم

طور که  اکبر شریفی شد تا همانو شرکت آرد هرندی؛ هدایایی به قصد یادبود و در فضایی صمیمی تقدیم ( بانی آیین گرامیداشت

پسر اکبر شریفی در پایان این آیین بزرگداشت به میهمانان خاطرنشان کرد، پدرش پس از بازنشستگی از بخش دولتی، به دفاع از 

 .بار از جایگاه بخش غیردولتی بپردازد جایگاه ارتقای کیفی تولید نان در ایران، البته این

چهره های فعال صنعت آرد و نان از جمله مرتضوی، رییس هیات مدیره کانون صنایع غذایی ایران الزم به ذکر است در این آیین 

به ارزیابی بخشی از دیدگاه های مصلحانه اکبر شریفی در دوران خدمات دولتی اش به این صنعت پرداختند و خواستار حذف ...و

 ./شدند رویکرد مداخله دولتی در نظام تولید و توزیع آرد و نان در کشور

http://www.iana.ir/food/item/91809-9.html 

 
 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا- 5131شهریور  12, پنجشنبه
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روابط عمومی موثر، کشاورزی را موضوع اول جامعه / وزارت جهاد کشاورزی، وزارتخانه ای اجتماعی است: رمضان نژاد

 می کند 

رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به این که اساس استمرار حیات و استقالل 

 .اورزی در جامعه شدکشور، کشاورزی است خواستار موضوع نخست شدن کش

، شاهرخ رمضان نژاد، رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت جهاد (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

کشاورزی در همایش سراسری مدیران روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی که در واپسین روز کاری هفته جاری در کرج برگزار 

وزارت جهاد : ه جایگاه و اهمیت کشاورزی در استمرار حیات، استقالل و تامین امنیت غذایی و ملی، اظهار داشتشد؛ با اشاره ب

 .کشاورزی یک وزارت اجتماعی است و مدیریت و اقتصاد آن هم اجتماعی است

 8اجتماعی بیش از  وی با بیان این که برای پیشبرد اهداف بخش کشاورزی، روابط عمومی ها باید در همگرا کردن مدیریت 

کشاورزی را نباید با ترازوی اقتصادی مورد : میلیون بهره بردار با مدیریت کالن بخش کشاورزی، نقش پررنگی ایفا کنند، گفت

 .ارزیابی قرار داد

نقش رمضان نژاد که طی کمتر از یک سالی که به این مسوولیت برگزیده شده، کوشیده تا نگاه به بخش کشاورزی از جایگاه و  

امنیت غذایی و حتی امنیت ملی را نهادینه سازد؛ بر لزوم تبیین نقش کشاورزی در فرهنگ، باورها و عزت آفرینی، تاکید کرد و 

 .کشاورزی به عنوان اساس استمرار حیات و استقالل کشور باید به موضوع نخست جامعه تبدیل شود: افزود

را که به تکیه کالم مشهور  "اطالع رسانی فعال، موثر و جریان ساز"کشاورزی، وی با تشریح رویکردهای جدید اطالع رسانی بخش  

وی در اظهاراتش خطاب به همکاران روابط عمومی وزارتخانه تبدیل شده، در این نشست خطاب به مدیران روابط عمومی جهاد 

ل زا و نهضت ساز باید در دستور کار روابط اطالع رسانی هوشمند و بالنده، تحو: کشاورزی در سراسر کشور نیز یادآور شد و افزود

 .عمومی های وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد

 پیوست فرهنگی طرح ها و پروژه های اجرایی در بخش کشاورزی

پیوست فرهنگی طرح ها و پروژه های "رمضان نژاد در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ضرورت توجه روابط عمومی ها به 

یکی از مهم ترین زمینه های توسعه ای در بخش کشاورزی، فراهم کردن بسترهای : عنوان کرد "کشاورزیاجرایی در بخش 

 .فرهنگی و تالش در جهت تقویت بینش صحیح در جامعه کشاورزی است

ردن رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی در ادامه با اشاره به تالش های این مرکز برای عمومی ک 

ما در استراتژی های ارتباطی و اطالع رسانی به دنبال موضوعیت بخشیدن به کشاورزی در ": موضوع کشاورزی در جامعه گفت

 ".بستر جامعه هستیم

 .وی با استناد به همین رویکرد خواست موضوع کشاورزی در فعالیت های فرهنگی و هنری نیز مورد توجه ویژه قرار گیرد 

  
 در سازمان ها با تغییر نگرش ها پر می شود، نه لودر و بولدوزر خالء اطالع رسانی

هاست که  رسانی را در هر سازمانی پر کند، تغییر نگرش  تواند خأل اطالع آنچه اکنون بیش از هر چیز می: در ادامه گفت  رمضان نژاد

آفرینی آنها در موضوع های  ها و عدم نقش شود و بخشی از آن به عملکرد خود روابط عمومی آن هم با لودر و بولدوزر محقق نمی

 .گردد مختلف بر می
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متاسفانه در : این مسوول اطالع رسانی جهاد کشاورزی که لحن گفتارش گویای دغدغه جدی وی در این زمینه است، اضافه کرد

سال بوده و امروز  05ها متعلق به  نرود، در حالی که ای ها به سمت نگاه فیزیکی و کود و بذر می آید، نگاه حال حاضر تا اسم پول می

 .ها فرا رسیده است وقت تغییر نگرش

  
ها مهم دانست و  ها را برای کار روابط عمومی رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی شناخت ذائقه رسانه

نخست، تولید محتوا بکنیم و در وهله دوم  ها جایی داشته باشیم باید در وهله خواهیم در مطبوعات و رسانه اگر می: افزود

 .پسند، مخاطب پسند و با درک عنصر زمان در خبرنویسی بنویسیم و اصول فنی نگارش را رعایت کنیم روزنامه

 اثرگذاری شعر و عکس کشاورزی بر جامعه، اثرگذارتر از هزاران گزارش وزیر و وکیل

های  ای عمل کردن پرهیز کنند و حرف بخش کشاورزی باید از مدیرنامهوی در ادامه با بیان این که مدیران روابط عمومی 

برای کشاندن موضوع کشاورزی به سطح : ها توصیه کرد کارشناسی را به سطح رسانه و عموم بکشانند، خطاب به روابط عمومی

 .نهادینه و عمومی شودها و رویکردها بگویید و بنویسید تا سرانجام موضوع کشاورزی در جامعه  جامعه آنقدر از سیاست

  
رسانی وزارت جهاد کشاورزی اثرگذاری یک شعر و عکس در حوزه کشاورزی را به مراتب  رییس مرکز روابط عمومی و اطالع

های مختلف  ها، گروه برنامه ما این است که با رسانه: اثرگذارتر از هزاران گزارش وزیر و وکیل بر جامعه خواند و خاطرنشان کرد

افزایی را با این هدف که کشاورزی به موضوع اصلی  ال، سینما و همه اقشار و آحاد جامعه ارتباط موثر برقرار و این همهنری، فوتب

 .به وجود آوریم  جامعه تبدیل شود،

  
 اختصاص بودجه به روابط عمومی هزینه نیست، عین فایده است: کهرام

لینک )و سرم سازی رازی که در ضیافت افطار ماه رمضان امسال  در این همایش حمید کهرام، رییس موسسه تحقیقات و واکسن

نشان داد به جایگاه خطیر رسانه و اطالع رسانی باور مناسبی دارد، طی سخنانی کوتاه با تاکید بر تعریف اهداف  (گزارش تصویری

روابط عمومی ها، : االنه و همچنین اطالع روابط عمومی ها از سیاست ها و برنامه های سازمان ها تصریح کردکمی و برنامه ریزی س

باید اهمیت کشاورزی و اقدامات وزارت جهاد کشاورزی را تبیین کنند تا موضوع های مورد نظر بخش کشاورزی، مورد توجه همگان 

 .قرار گیرد

آن این که اختصاص بودجه مناسب به روابط عمومی هزینه نیست، بلکه عین فایده است و وی بر یک امر تاکید ویژه ای کرد و 

 ./مواهب آن عاید کل بخش کشاورزی می شود

http://www.iana.ir/majles/item/91843-9.html 

 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 خبرنگاران جوان - 5131ریور شه 53: تاریخ

 برگزاری نخستین همایش انجیر دیم در شیراز

نخستین همایش ملی انجیر دیم به منظور دستیابی به راهکارهای علمی و عملی برای بهبود کمیت و کیفیت انجیر در شیراز برگزار 

 .شد

، دبیرعلمی همایش ملی انجیر دیم ، ارائه و تبادل آخرین یافته های علمی پژوهشگران و باشگاه خبرنگارانگروه اقتصادی به گزارش 

 .را از دیگر اهداف برگزاری همایش دیروز بیان کرد  ایجاد تعامل بین صاحبان عرصه علم و عمل

مقاله نیز به صورت 99به طور شفاهی و مقاله 97مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شدکه پس از بررسی  09:سعید عشقی افزود

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/18638-1.html
http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/18638-1.html
http://www.iana.ir/majles/item/19482-1.html
http://www.yjc.ir/fa/services/6
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 .پوستر ارائه می شود

 .میوه انجیر از جمله ظرفیتهای بزرگ بخش کشاورزی فارس است که باید بیش از گذشته به آن توجه شود

دبیرعلمی همایش ملی انجیر دیم روشهای ذخیره نزوالت جوی و مدیریت آب، راهکارهای اضطراری کاهش اثرات خشکسالی بر 

ت انجیر دیم، فیزیولوژی رشد و نمو و روش های برداشت و فرآوری انجیردیم ، به نژادی، تکثیر و فنآوری های نوین درکاشت باغا

 .این محصول، جنبه های اقتصادی واجتماعی و مدیریت آفات و بیماریهای انجیردیم را از محورهای این همایش ملی برشمرد

درصد تولید انجیر خشک کشور را به خود  15فارس : ننده انجیر خشک دنیا است افزود وی با بیان اینکه ایران نخستین تولید ک

اختصاص داده است و مابقی مربوط به استانهای مرکزی ، زنجان ، لرستان ، ایالم، کرمانشاه، مازندران، گیالن، خراسان و هرمزگان 

 .است

و بلندیهایی قرار دارد که گذر از آنها بسیار سخت است و  بیشتر باغهای انجیر دیم فارس در شیبهای تند  :سعید عشقی گفت

 .سال گذشته، در نتیجه تالش و سخت کوشی نسلهای پیشین به عنوان سرمایه ای ملی به یادگار مانده است 305از

وبی برخوردار به دلیل آب و هوای مناسب و نور کافی و همچنین ارگانیک بودن ، انجیر فارس از کیفیت بسیار خ: دبیرهمایش افزود

 .است و می تواند بیش از این در بازار جهانی عرضه شود

http://www.yjc.ir/fa/news/8178755 

 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایسنا  - 5131شهریور  53چهارشنبه 

  :نماینده مقام معظم رهبری در وزارت کشاورزی

  های زیادی برای گفتن دارد در حوزه کشاورزی حرفاسالم 
زیادی برای گفتن دارد به طوری که در قرآن مجید  های اسالم در کشاورزی حرف: نماینده مقام معظم رهبری در وزارت جهاد کشاورزی گفت 

  .نازل شده است پیرامون آن بیش از هزار آیه قرآن

عالمی در مراسم تودیع و معارفه نماینده ولی فقیه در  اهلل حسن منطقه مرکزی، آیت( ایسنا) به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران

جدی که بین این دو  هستند نیست و تفاوت  هایی که قابل رؤیت نورانیت الهی مثل نورانیت: مرکزی اظهار کرد سازمان جهاد کشاورزی استان

  .بخشد تابد به موجود، وجود می کند اما نورانیت الهیه وقتی به اشیا می می د را مرعینور وجود دارد این است که نور مادی تنها شیء موجو

حضرت امام : مظاهر دنیایی توان فریفتن آنها را نداشت، گفت اند که هیچ کدام از های عالم افرادی پرورش یافته وی با بیان اینکه در بین انسان

نتوانست او را بفریبد؛ این  اش هیچ کدام از مظاهر دنیا ا زندگی کرد و در تمام طول زندگیاستان است در این دنی که مولود این( ره)خمینی

  .فرهیخته و واالمقام را دارند های ها هستند که شایستگی راهبری و مدیریت انسان انسان

ی را مقدر کرد که جای امام و جای پای امت، خلف صالح لطف خداوند بر ملت مسلمان ایران بعد از پایان عمر این امام: اهلل عالمی گفت آیت

  .را ادامه داد حضرت امام پا گذاشت و راه امام

سال، رهبر معظم انقالب نیز به خوبی  30و طی این  پس از رحلت حضرت امام: نماینده مقام معظم رهبری در وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد

  .دو شجاعت ادامه دادن راه امام را با همان نگاه و دیدگاه

سال  30اجالس دوره رهبری رهبر انقالب اسالمی طی  وی با اشاره به اجالس اخیر مجلس خبرگان در هفته گذشته و با بیان اینکه در این

کند و ملتی  توانست یک نظام را سرنگون ها، حوادث بزرگ و وقایعی که هر کدام می ها، دشمنی توطئه :مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، گفت

  .ها را خنثی کند الشأن را توفیق داد تا تمام توطئه رهبر عظیم ر نکبت و بدبختی کند این کشور را تهدید کرد اما خداوند عالم اینرا دچا

http://www.yjc.ir/fa/news/4974766
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ها  ی دم به دم این توطئه اسالمی به خوبی از جریان سلسه های عمیق مقام معظم رهبری، جمهوری به دلیل نگاه: اهلل عالمی ادامه داد آیت

  .رون آمدسربلند بی

ها  کند و با توکل بر خدا در مقابل توطئه تحلیل می مؤمن، با نور الهی حوادث و وقایع را تجزیه و: عضو مجمع خبرگان رهبری تصریح کرد

  .کند مقاومت و ایستادگی می

یم و تفسیر کرده بود و در مسیری که حضرت امام تنظ سال کاروان انقالب را در 30رهبر معظم انقالب اسالمی در تمام این : وی افزود

  .سند به جای گذاشته است، رهبری کرد اش برای مردم به عنوان یک وصیتنامه

: داند، گفت را در جهاد کشاورزی برای این مملکت برکت می اهلل عالمی با بیان اینکه رهبر معظم انقالب حضور روحانیت و نماینده ولی فقیه آیت

  .هاست جهاد کشاورزی مروج، حافظ و مبین ارزش نمایندگی ولی فقیه در سازمان

اش را برای مردم، اسالم و  بسیاری دارد و باید چهره دانش، معارف و معنویت عمق: نماینده مقام معظم رهبری در وزارت جهاد کشاورزی گفت

  .بشریت بگشاییم

فقیه در تدوین دانشنامه کشاورزی، منابع  حوزه نمایندگی ولی :ادوی با بیان اینکه اسالم در رابطه با مسئله کشاورزی نگاه ژرفی دارد، توضیح د

مجلد دیگر به صورت  35شده که بیش از   بینی صفحه را به رشته تحریر در آورده و پیش 755اسالم بیش از  طبیعی و محیط زیست از نظر

  .رحلی تدوین شود

نگارش چنین : های این دانشنامه، گفت بر تدوین مجلد جهاد کشاورزی مبنیاهلل عالمی ضمن تأکید بر توجه حوزه نمایندگی ولی فقیه در  آیت

  .کشورهای اسالمی بلکه در سطح جهان نیز انجام نگرفته است ای نه تنها در بین دانشنامه

: رزی عنوان کردعدم استناد به قرآن در زمینه کشاو های سراسر کشور در خصوص وی با انتقاد از دانشگاهیان و اعضای هیات علمی دانشگاه

  .در زمینه کشاورزی پیاده شده و از آن در جهت رونق این بخش بهره گرفته شده است باید دید تاکنون چند آیه از قرآن

های جهاد کشاورزی در جهت تبیین و توضیح  سازمان همکاران طلبه در: نماینده مقام معظم رهبری در وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد

  .در بخش کتابتی تالش کنند اسالمی و منابع دینی های دینی و ارزش

: به هیئت واگذاری زمین، اصل فقه زمین و غیره عنوان کرد آیت اهلل عالمی با اشاره به وظایف حوزه نمایندگی ولی فقیه از جمله مسائل مربوط

فقهی غریب بماند بلکه  های و نباید در کتاب موضوع آب و زمین کشاورزی، مضارعه و مساوات اختصاص داده است های عظیمی از فقه به بخش

  .کشاورزی برای فعالین عرصه کشاورزی نیز تبیین شود باید از البه الی کتب فقهی خارج شود و در محیط زندگی و

http://www.isna.ir/fa/news/10559199194 

 

 بازدیدهامصاحبه، سخنرانی، 
 - 93/06/15فارس

 شود برند پاسارگاد، در زمینه صنایع تبدیلی جهانی می

 .تواند یک برند جهانی شود صنایع تبدیلی، برند پاسارگاد می ٔ  در زمینه: مقام وزیر جهاد کشاورزی گفت قائم

کشاورزان و : ها، اظهار داشت ایجاد تعاونی ها و وگو با خبرنگار فارس در پاسارگاد با اشاره به فواید تشکل خلیل آقایی امروز در گفت

 .ها به یکدیگر متصل شوند دامداران باید پیش و بعد از تولید با ایجاد تعاونی

سودترین قشرها نیز  حال بدهکارترین و کم ترین قشرها و در عین کش کشاورزان از زحمت: مقام وزیر جهاد کشاورزی افزود قائم

 .هستند

http://www.isna.ir/fa/news/93061911918
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عنوان واردکننده  توانند به ها خود می ها و تشکل شور فقط چند نفر واردکننده وجود داشته باشند و تعاونیچرا در ک: وی ادامه داد

ها  ها و تعاونی وزارت جهاد کشاورزی کاری کرده است که تمام تشکل.هم نیازها را تأمین و هم محصوالت خود را صادر کنند

 .ها وارد شوند توانند در تمام زمینه می

اند اما هنوز شیر را به قیمت  وزیر جهاد کشاورزی از اینکه صنایع تبدیلی و لبنی قیمت محصوالت خود را افزایش دادهمقام  قائم

 .کنند، گالیه کرد مصوب از دامدار خریداری نمی

والت خود را کنند اما باید به قیمت دولتی محص وی با بیان اینکه امروز کشاورزان و دامداران ما به قیمت آزاد محصول تولید می

شده بفروشد و دولت  کند چراکه تولیدکننده باید به قیمت تمام یقین با این وضعیت کشاورز و دامدار ضرر می به: بفروشند، ادامه داد

 .التفاوت آن را به کشاورز و دامدار بدهد کند، مابه گذاری می نیز اگر قیمت

هیچ منطقی این کار را توصیه : های مرودشت و پاسارگاد بیان کرد کاری در حوزه سد درودزن در شهرستان آقایی در مورد برنج

 .ترین اشتباه است کند چراکه با وضعیت بحران آب، کشت برنج یعنی هدر دادن منابع آبی کشور که بزرگ نمی

کشت کند، دولت  گوییم برنج نکارد و گندم گیرد اما اگر به او می امروز کشاورز منافع شخصی خود را در نظر می: وی تصریح کرد

 .التفاوت کشت برنج و گندم را باید به کشاورز بپردازد مانند بسیاری از کشورهای جهان مابه

ویژه در بخش مکانیزاسیون و خدماتی که در تأمین و توزیع  های کشاورزی به های الزم از تشکل ما حمایت: آقایی بیان داشت

فشار و استفاده بهینه از آب در سطح منطقه و با توجه به نظر دولت و  یاری تحتآب ٔ  در زمینه.کنیم است را می  تراکتور و کمباین

 .توانیم در این منطقه به کشاورزان کمک کنیم خدمات خوبی که مجلس داشته، دست ما باز است و می

های خوبی که در سطح  یتبا توجه به ظرف: مقام وزیر جهاد کشاورزی در مورد ایجاد صنایع تبدیلی در شهرستان پاسارگاد، گفت قائم

شود، بیشتر محصوالت قابلیت صادرات  این شهرستان وجود دارد و محصوالت باغی و زراعی باکیفیتی که در این منطقه مشاهده می

 .را دارند

ند تری برای شرایط بهتر برداریم تا بر توانیم کمک کنیم و قدم بزرگ های صنایع تبدیلی می در ایجاد کارخانه: وی اضافه کرد

 .محصوالت کشاورزی پاسارگاد جهانی شود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=90105590555515 

 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

  - 93/06/18فارس

 دار برای صادرات کشاورزی نداریم کانتینر یخچال /شود نه بخش خصوصی موانع صادراتی به دست دولت رفع می

های بازرگانی مشترک ایران و روسیه  با تحریم ورود محصوالت کشاورزی به روسیه، این روزها جنب و جوش در اتاق

گوید دولت باید ابتدا فکری برای مبادالت بانکی و حمل و نقل  بیشتر شده، اما نایب رئیس کنفدراسیون صادرات می

 .صادراتی کندکاالی 

وجود آمده ناشی از تحریم روسیه و ایجاد ظرفیت  به شرایط به خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  محمد الهوتی در گفت

ویژه اتاق  خصوصی به اتاق بازرگانی و بخش: ویژه محصوالت کشاورزی برای ایران اشاره کرد و گفت دوچندان بازار صادراتی به

همکاری و صادرات محصوالت مورد نیاز روسیه را بررسی کرده است، اما برخی موانع وجود دارد که   مشترک ایران و روسیه ظرفیت

 .تواند وارد شود آید و تنها دولت می از دست بخش خصوصی کاری بر نمی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930615000090
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مایت از تولید داخل اجازه ورود کانتینرهای یخچال دار به سازمان توسعه تجارت چند سال است که به بهانه ح: وی تصریح کرد

ایم که امکان صادرات کاالی فاسدشدنی را به کشورهای اطراف  دهد و در نتیجه امروز به جایی رسیده همراه کشنده محموله را نمی

 .نداریم

اورزی و تازه به کشورهای پیرامون حوزه ویژه محصوالت کش الهوتی به این نکته اشاره کرد که برای افزایش کاالهای صادراتی به

 .دار هستیم های کشنده یخچال خلیج فارس و روسیه نیازمند افزایش کامیون

: های توسعه بازار صادراتی را فراهم کنیم، خاطرنشان کرد نایب رئیس کنفدراسیون صادرات با تاکید براینکه از اکنون باید زیرساخت

 .های بازرگانی است نی نیز ضعف داریم که حل این مسئله خارج از عهده اتاقحتی در حمل و نقل دریایی و کشتیرا

شناسیم و گرنه  بندی را نمی سلیقه مشتری درمورد بسته: دانست و گفت بسته بندی نامناسب را یکی از نقاط ضعف صادراتی وی

 .مشکلی نداریم در مورد تجهیزات و امکانات

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=90105594555539 
 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 - 93/06/17فارس

 شود گیری از فناوری نوین می خرد بودن اراضی کشاورزی مانع بهره

گیری از  بیعی با بیان اینکه خرد بودن قطعات کشاورزی مانع بهرهعضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع ط

 .دهد این موضوع تولید در واحد سطح را کاهش می: های نوین است، گفت تکنولوژی

در مورد مشکالت  ری فارسخبرگزاوگو با خبرنگار اقتصادی  غالمرضا نوری عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی در گفت

خرد و کوچک بودن قطعات کشاورزی یکی از مشکالت در توسعه کشاورزی محسوب : ناشی از خرد بودن اراضی کشاورزی گفت

 .شود، ولی نباید این موضوع به عنوان یک مانع مطلق و اساسی در مقابل توسعه کشاورزی تلقی شود می

ای از جمله مکانیزاسیون کشاورزی به  سازی اراضی کشاورزی یک سری کارهای توسعه یکپارچهاجرای طرح تجمیع و  با: وی افزود

 .شود راحتی عملیاتی می

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با بیان اینکه باید وضعیت موجود اراضی حفظ شود و نباید اجازه داد تا اراضی 

هایی  سازی اراضی کشاورزی یکی از روش سازوکارهای تشویقی برای یکپارچهبکارگیری : بیش از این خرد شوند، گفت کشاورزی

 .شود است که مانع خرد شدن اراضی کشاورزی می

در کارهای  گذاری سرمایه برای جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و توسعه در این بخش به: نوری اظهار داشت

 .ریزی کرد برنامه حفظ کرد و برای جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی بنابراین باید شرایط موجود را نیازمندیم؛ زیربنایی

های  عدم استفاده از تکنولوژی: افزود های نوین است، گیری از تکنولوژی بهره وی با بیان اینکه کوچک بودن قطعات کشاورزی مانع

 .دهد جدید تولید در واحد سطح را کاهش می

مان نیست، بنابراین  های موجود در دنیا مطابق با شرایط کشور  تکنولوژی: طبیعی بیان داشتعضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع 

 .را نسبت به شرایط خودمان بومی کنیم های تکنولوژی باید این

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=90105597555805 

 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930618000621
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930617000450


 3931اهم اخبار کشاورزی  هفته سوم شهریور   (www.iccima.com)دفتر کشاورزی وآب    

 

94 
 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 - 93/06/19فارس

 توجهی شده است آور بی نسبت به کشت محصوالت صادراتی ارز

عضو کمیسیون کشاورزی با بیان اینکه کشاورزان اطالع کافی در مورد ارزآوری و ارزبری محصوالت صادراتی و 

روشنگری، آنها را به سمت کشت محصوالتی که صادرات وزارت جهاد کشاورزی باید با : وارداتی کشاورزی ندارند گفت

 .آن برای کشور ارزآور است ببرند

درباره عدم وجود  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  پور عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در گفت علی ایران

کنند  در کشور براساس نیازسنجی کشاورزان اقدام به کشت نمی: گفت ردات محصوالت کشاورزی،الگوی مناسب برای صادرات و وا

 .شود انجام می و معموال به صورت خود مختار کشت محصوالت

محصوالت صادراتی و  کشاورزان علیرغم تجربه زیاد در مسائل مربوط به کشاورزی، متاسفانه نسبت به میزان ارزآوری: وی افزود

آگاهی کافی ندارند و وزارت جهاد کشاورزی الزم است که اطالعات راجع به این موضوع را در  محصوالت وارداتی کشاورزیارزبری  

 .اختیار کشاورزان قرار دهد

وزارت جهاد کشاورزی باید با روشنگری کشاورزان، آنها را به سمت کشت محصوالتی که : عضو کمیسیون کشاورزی بیان داشت

 .شور ارزآور است و همچنین برای خود کشاورزان هم صرفه اقتصادی دارد، سوق دهدصادرات آن برای ک

کشت محصوالت : اند، گفت پور با بیان اینکه مسئوالن و متولیان امر کشاورزی به اصالح الگوی کشت کمتر توجه کرده ایران

 .انجام شود و شرایط آب و هوایی متناسب با اقلیم کشاورزی باید

و بحران مواجه هستیم   شور کمتر به مسئله الگوی کشت توجه شده، طوری که در مناطقی که با محدودیت آبدر ک :وی افزود

شود و قطعا هزینه آب مصرفی برای این محصوالت از ارزش اقتصادی محصول  محصوالت پر مصرف آب مانند هندوانه کشت می

 .تولید شده بیشتر است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=90105591555805 

 

 گزارشات جهانی

 - 93/06/16فارس

 های ناشناخته ایران آسیای مرکزی؛ تشنه ظرفیت و پتانسیل

یکدیگر فراتر از  با وجود برخی مشکالت ساختگی در روابط ایران و آسیای مرکزی، ماهیت روابط کشورهای مذکور با

های بسیاری برای آزمودن فرضیه نزدیکی روابط در صورت معرفی درست و واقعی پتانسیل  حد فعلی است و زمینه

 .ایران وجود دارد

های زیربنایی اوراسیای مرکزی در یادداشتی اختصاصی که در اختیار خبرنگار  ی پروژه اف، کارشناس مستقل در حوزه کوبات رحیم

ها  در دوشنبه در آستانه برگزاری چهاردهمین اجالس کشورهای عضو شانگهای قرار داد، به بررسی ماهیت چالش خبرگزاری فارس

 .پردازد کشور آسیای مرکزی می 0های پیش روی جمهوری اسالمی ایران با  و فرصت

 .خوانید متن کامل این یادداشت را در زیر می

http://www.farsnews.com/
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وبیش  بسیاری از آثار فرهنگی گذشته کم. ل میان کشورهای آسیای مرکزی و ایران همواره از ماهیت فعالی برخوردار بوده استتعام

 .دانند با فرهنگ فارسی مرتبط بودند و مردم امروز تاجیکستان خود را وارث دستاوردهای بزرگ آن دوران می

آسیای مرکزی و قزاقستان بخشی از امپراطوری روسیه و اتحاد جماهیر . استاما در جهان امروز همه چیز بسیار دشوار و پیچیده 

. هایی نه چندان دور، شوروی قسمت شمالی ایران را در زمان جنگ جهانی دوم تحت تسلط خود گرفت شوروی بودند، اما در زمان

در مورد رنسانس ایران در آسیای مرکزی توان  شوند، اما نمی ها، کشورهای مستقلی در منطقه محسوب می در حال حاضر، تمامی آن

 .سخن گفت

ای داشته و این وضعیت  های منطقه ای بر پروسه تواند دالیلی منطقی داشته باشد، در هر حال روسیه تاثیر مقتدرانه این مسئله می

ی آسیای مرکزی  منطقهدر عین حال، تا بدین لحظه حضور آمریکا و همپیمانان در . برای مدت طوالنی نیز ادامه خواهد داشت

 .توان به منافع جدی چین و ترکیه نیز در این منطقه اشاره کرد همچنین می. تاثیرگذار بوده است

 .نیز در آسیای مرکزی مشهود است... های عربستان سعودی، قطر، عمان و  ، پیشرفت عالوه بر آن

وارد آوردن فشار بر . ار گرفته که نگاهی خصمانه به وی دارندموارد ذکر شده بدان معناست که ایران در میان رقبای ژئوپلیتیکی قر

کشورهای آسیای مرکزی از جانب کشورهای فوق الذکر و همچنین اعمال فشار از طریق ایجاد تصویری نادرست از ایران از علل 

 .باشد مهم عدم حضور فعال ایران در منطقه می

نسبت به شیعیان بوده که مشکلی ( دهند نین این منطقه را تشکیل میکه بیشتر ساک)و علت مهم دیگر بی اعتمادی اهل سنت 

ها، علیرغم مشابهتی که از نظر زبانی با ایرانیان دارند، اکثرا سنی هستند، به استثنای اسماعیلیان، که ساکن  تاجیک. دیرینه است

شیطان »شود، اما  عامل اغلب نادیده گرفته میاین . باشند برخی از مناطق کوهستانی بوده و از نظر اعتقادی به شیعیان نزدیک می

و هنگام مطالعه و بررسی سناریوهای احتمالی در مورد پیشبرد منافع ایران در منطقه، باید حتما این نکته « در جزئیات وجود دارد

 .را در نظر گرفت

های  ت ایران از طریق ایجاد سایتهای اصلی سیاس گیری ی من تشریح وضعیت زندگی در ایران و تفسیر جهت بنابراین به عقیده

های منبع  من تجارب و موفقیت. امری الزم و ضروری است... های تلویزیونی، تبادل فرهنگ، تسهیل صدور ویزا و  تخصصی و کانال

های تلویزیونی و  و همچنین کانال iran.uzیا   iran.kzعنوان مثال  کنم، اما باید به را تحسین می iran.ruاطالعاتی روسی 

 .مجالت ایرانی به زبان مردم کشورهای آسیای مرکزی نیز تشکیل شوند

ها افتخار کند و به اشتراک بگذارد، از میراث فرهنگی و ظرفیت باالی عناصر صادراتی  تواند به آن اما ایران چیزهایی دارد که می

ها، موانعی در  اما در بسیاری از حوزه. ه با تروریسم و قاچاق غیرقانونی مواد مخدری مبارز آمیز در زمینه گرفته تا تجارب موفقیت

 .اند ها ایجاد شده مسیر همکاری وجود دارد که یا توسط رقبای ژئوپلیتیکی ایران و یا به تحریک آن

. گیرند حمایت مالی قرار می عنوان مثال، واحدهای قاچاق موادمخدر در قرقیزستان از محل درآمد مالیات مردم آمریکا مورد به

توانند با کاالهای ترکی و چینی رقابت کنند و یا با کاالهای بومی رقابت  های ایرانی یا نمی بسیاری از کاالهای صادراتی شرکت

 .کنند می

لجستیک های مربوط به  شود، چرا که تولیدات ایرانی از طریق کاهش هزینه لجستیک از اهمیت برخوردار می  بنابراین مسئله

لجستیکی با کشورهای منطقه از اهمیت زیادی -های ترانزیتی عالوه بر آن، ایجاد کمپانی. رقابتی موفق شوند  توانند در عرصه می

 .باشد برخوردار می

شود، ورود به خلیج فارس  فاکتور مهم دیگری که در همکاری با ایران، موجب افزایش احتمالی منافع کشورهای آسیای مرکزی می

آهن را مدرنیزه کند، با استقبال تمام کشورهای  ی اول راه ونقل و در وهله نزدیک بتواند سیستم حمل  اگر ایران در آینده. است

 .ها، بدون استثناء به اقیانوس دسترسی ندارند ی آن  شود، چرا که همه منطقه مواجه می
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-آهن را مسیر تجاری خزر من و همکارانم این خط. است دارای اهمیت« جنوب-شمال»اندازی واقعی خط آهن  در این ارتباط، راه

اما بدین منظور، . باشد تری می تر و جالب نام دقیق« فارس مسیر تجاری بالتیک تا خزر و خلیج»نامیم، چرا که نسبت به  گانزی می

آهن نیز تا حد   تجاری خطبرداری  ویژه قزاقستان و ترکمنستان ضرورت دارد و زمان بهره های چندین کشور، به همسوسازی تالش

باشد، بلکه برای اتحادیه  برداری تجاری از این مسیر، نه تنها به نفع کشورهای ذی نفع می بهره. زیادی به این مسئله بستگی دارد

 .اروپا و فدراسیون روسیه نیز مفید است

ونقل ترانزیتی خواهد شد  ای حاصل از حملاز طرف دیگر، افزایش حجم مبادالت تجاری میان چین و ایران منجر به افزایش درآمده

-افغانستان-در صورت احداث خط آهن تاجیکستان. صورت قزاقستان و ترکمنستان بیشترین سود را خواهند داشت که در این

توان اذعان داشت که در خصوص گسترش روابط تجاری میان کشورهای آسیای مرکزی و ایران  ترکمنستان با انشعابی به هرات، می

 .دامی صورت گرفته استاق

الزم به ذکر است که برخی از کشورهای آسیای مرکزی مغرضانه عمل کردند و به روال سابق با موسسات مالی ایرانی برخورد 

صورت ( قرقیزستان)« FinanceCreditBank»گذاران ایرانی در  های سرمایه بویژه اقدامی که در راستای قطع فعالیت. نمودند

طورکلی  طورمثال تهیه و فرآوری گوشت و به ها در قرقیزستان، به های ایرانی فعال سایر حوزه ر فعالیت کمپانیتواند ب گرفت، می

 .بخش کشاورزی، تاثیر منفی بگذارد

اما در حال حاضر امکان تنظیم مجدد روابط کشورهای . این مسئله باز هم ناشی از فشار غرب در اعمال تحریم علیه ایران است

 .های مختلف را دارند تمایل به همکاری در پروژه  گذاران ران با توجه به اهمیت روابط متقابل وجود دارد، چرا که سرمایهمنطقه با ای

رغم مشکالت و موانع موجود  های دیپلماتیک در کشورهای آسیای مرکزی، علی اعتقاد من بر این است که تجارت ایران و ماموریت

معنای یک بازار مصرف بزرگ با رشد روزافزون   میلیون نفر است و این به 55ی مرکزی بالغ بر کل جمعیت آسیا. باید ادامه یابند

 .باشد می

این . بازرگانی کشورهای منطقه بهره ببرد  عنوان فرصتی در همکاری با اتاق  در نهایت، معتقدم که ایران باید از چنین ابزارهایی به

و . های مختلف است که کارآمدی آن به اثبات رسیده است گذاران در پروژه رمایهاقدام ابزاری در جهت پیشبرد منافع و جذب س

تری در منطقه دست یابد و این امر ارتباط موثری با  طور که قبال ذکر شد، ایران باید به حضور فرهنگی و اطالعاتی گسترده همان

 .های اقتصادی و سیاسی دارد افزایش تمایل به پیشرفت در حوزه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=90105595555118 

 
 گزارشات جهانی

 - 93/06/15فارس

 گذاری ایران و جایکا برگزاری دوره آموزشی مشترک سازمان سرمایه

گذاری و  المللی ژاپن با رئیس کل سازمان سرمایه بین ای آژانس همکاری مدیرکل خاورمیانه و اروپای دفتر منطقه

 .گو کرد و های اقتصادی و فنی ایران دیدار و گفت کمک

گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران شینیچی یاماناکا، مدیرکل خاورمیانه  به نقل از سازمان سرمایه خبرگزاری فارسبه گزارش 

و خانم ماکیکو اومورا معاون جایکا با محمدخزاعی، معاون وزیر ( جایکا)المللی ژاپن  ای آژانس همکاری بین اروپای دفتر منطقهو 

 .گو کرد گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در محل این سازمان دیدار و گفت و اقتصاد و رئیس کل سازمان سرمایه

گذاری با جایکا مورد بحث و بررسی  اسالمی ایران و ژاپن به ویژه همکاری سازمان سرمایهدر این نشست، ارتقاء همکاری جمهوری 

 .قرار گرفت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930616000994
http://www.farsnews.com/
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 .خزاعی ضمن ارزیابی همکاریهای مشترک ایران و ژاپن، بر لزوم گسترش همکاری تاکید کرد

حاضر همکاریهای فنی دو کشور روند در حال : کرد   تصریح  شینیچی یاماناکا مدیر خاورمیانه و اروپای جایکا نیز در این دیدار

 .کند و در آینده این همکاریها گسترش خواهد یافت خوبی را طی می

 .کند جایکا همکاریهای فنی ،وامهای امتیازی و سرمایه گذاری و همچنین کمکهای بالعوض به کشورهای در حال توسعه ارایه می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=90105590559505 

 
 گزارشات جهانی

 آیانا-5131شهریور  51, دوشنبه

 نامه همکاری امضاء کرد  سازمان دامپزشکی با فائو تفاهم

های دوجانبه و  در راستای گسترش همکاری( فائو)سازمان دامپزشکی کشور و سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد 

 .نامه همکاری امضاء کردند تفاهم TCPالمللی  اجرای پروژه بین

  
نامه عصر امروز  و به نقل از روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، این تفاهم( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

در محل سازمان دامپزشکی کشور به امضای دکتر مهدی خلج رئیس سازمان دامپزشکی و سرج ناکوزی نماینده فائو در ( شنبه یک)

 .جمهوری اسالمی ایران رسید

و با میگوی پرورشی است ( EMS)با عنوان مدیریت و کاهش خطرات بیماری نکروز حاد هپاتوپانکراس  TCPالمللی  پروژه بین

هزار دالر اعتبار در کشورهای جمهوری اسالمی ایران، کلمبیا، اکوادور، گواتماال، هندوراس، هند، مکزیک، پاناما، پرو،  833تخصیص 

 .شود فیلیپین و سریالنکا اجرا می

های  و تقویت ظرفیت منظور ارتقاء دانش المللی به ای بین الذکر به ارایه خدمات مشاوره بر اساس این گزارش، فائو در پروژه فوق

 .پردازد می EMSکشورهای عضو پروژه برای کاهش و مدیریت خطرات بیماری 

آغاز شده است و به مدت یک سال نیز ادامه دارد، دربرگیرنده سمینارهای فنی  3598این پروژه که فاز اجرایی آن از آگوست سال 

تمامی حقوق برای . شود حمایت مستقیم مالی فائو برگزار می های آموزشی علمی و فنی است که این سمینارها نیز با و کارگاه

 ./سازمان دامپزشکی کشور محفوظ است

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/91808-9.html 

 
 گزارشات جهانی

 آیانا- 5131شهریور  51, یکشنبه

 برای طرفداران تجربه ذائقه جدید  "بستنی چای"رونمایی از ابتکار عمل 

 .، به عنوان ابتکار عمل جمعی از جوانان هنگ کنگی، مورد اقبال شهروندان قرار گرفت"بستنی چای"

به دنبال اقبال از ایده و به نقل از شبکه خبری صنایع غذایی کانادا، ( ایانا)به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری کشاورزی ایران  

جمعی جوانان بازداشتی تحت تعلیم در دارالتادیبی در هنگ کنگ که در مسابقه ای مبادرت به تهیه نوشیدنی شیر چای کردند، 

در غالبی که حاکی از چشم انداز صنعتی شدن این فراورده لبنی در آینده نزدیک در بیشتر  "بستنی چای"این بار ترکیب 

ر چای و بستنی باشد، رونمایی شده است که تجربه لذت بردن از طعمی تازه را شامل حال ذائقه مصرف کشورهای دوست دا

اگرچه پیش از این به صورت سنتی بستنی هایی به . کنندگان آن در اقصی نقاط دنیا به ویژه کشورهای دوستدار چای می کند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930615001036
http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/19454-1.html
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تهیه و عرضه شده  "چای سیاه"این بار بستنی یاد شده با همان صورت بستنی چای سبز عرضه و مورد اقبال قرار گرفته بود، اما 

 .است

ها در ترکیب چای، بر ارجحیت با هم مصرف  فنول بنابر این گزارش، اگرچه شاید توصیه غالب کارشناسان تغذیه به دلیل وجود پلی

نوشیدن فرآورده های لبنی در رزیم غذایی نکردن شیر و چای تاکید داشته باشد، اما از آن مهم تر وجود بهانه های مختلف برای 

 .مردم است

به گزارش خبرنگار ایانا و به گواه کارشناسان تغذیه، در این میان اگر قرار باشد شیر یا فرآورده ای لبنی با چای نوشیده شود و 

با افزودن کمی چای طعم مصرف کننده عطر و طعم شیر را دوست نداشته باشد می تواند به جای حذف کامل آن از رژیم روزانه، 

ای شیر ساده و معمولی بیشتر از شیرهای ترکیبی  به عبارت دیگر هرچند ارزش تغذیه. تر کند و مشکلی پیش نیاید آن را مطلوب

از دست   چهارم لیوان چای مخلوط شود، با اینکه به طور حتم بخشی از کلسیم دریافتی با یک  چهارم لیوان شیر است، اما اگر سه

 .رفت، اما باز هم این نوع مصرف کردن شیر بهتر از مصرف نکردن آن است خواهد

درصد از جذب کلسیم شیر با اضافه کردن چای به آن در بدن کاهش پیدا کندکه البته این میزان به  95شود حدود  تخمین زده می

کما . ارزد ز رژیم غذایی روزانه میدرصد جذب کلسیم به حذف کامل شیر ا 95حجم شیر و چای بستگی دارد، اما از دست رفتن 

های گروه  اینکه مصرف شیر با این روش، عالوه بر جذب مقداری از کلسیم موجود در آن، باعث دریافت پروتئین مرغوب و ویتامین

B شود هم به رژیم غذایی روزانه می/. 

http://www.iana.ir/food/item/91801-9.html 

 
 گزارشات جهانی

 آیانا- 5131شهریور  51, یکشنبه

 چوب غذا خوری هوشمند برای کشف کیفیت و تازگی غذا وارد بازار شد 

محصول جالبی موسوم به چوب غذاخوری هوشمند عرضه کرده که افراد با استفاده از  "بایدو"موتور جستجوی چینی 

 .مصرفی و میزان تازگی آن مطلع شوند توانند از کیفیت غذای آن می

، در حالی که شاید با توجه به نوع نگرانی های بازار داخلی کشور و (ایانا)به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری کشاورزی ایران   

کور به نام چینی ها انتظار اختراع هایی از این دست متوجه ایران باشد، اما اختراع مذ... حواشی اتفاق هایی مانند روغن پالم و

غذا، تازگی روغن استفاده شده برای طبخ غذا، دمای غذا و همین طور  PHنام گرفته، با بررسی سطح  Kuaisouخورده و 

 .های آن را بررسی و برآوردی در مورد میزان تازگی غذای مذکور را ارائه داده و کلمه خوب یا بد را به نمایش درمی آورد کالری

پیش  "بایدو". این چوب های هوشمند غذاخوری چه قیمتی دارند و تولید انبوه آنها هم هنوز آغاز نشده است هنوز مشخص نیست 

از این برخی محصوالت مشابه با تولیدات گوگل مانند خودروهای بدون راننده و عینک دیجیتال هم عرضه کرده بود، اما این چوب 

 .های غذاخوری ابتکاری منحصر به فرد محسوب می شود

در ماه های اخیر اخبار نگران کننده ای در مورد کیفیت برخی غذاهای عرضه شده در چین منتشر شده و به همین علت انتظار  

به شدت  Shanghai Husi Food Coاز جمله در ماه گذشته شرکت . می رود از چنین محصولی در این کشور استقبال شود

و  KFC ،McDonaldsبرخی اغذیه فروشی های مشهور این کشور مانند به علت عرضه گوشت های تاریخ مصرف گذشته در 

Starbucks مورد انتقاد قرار گرفت. 

http://www.iana.ir/food/item/91804-9.html 

 

http://www.iana.ir/food/item/19439-1.html
http://www.iana.ir/food/item/19438-1.html
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 گزارشات جهانی

 فودپرس- 5131شهریور ماه  51یک شنبه 

 خرید مواد غذایی و محصوالت نفتی به ایران آمدندها برای  روس

در این نشست : در تهران طی فردا و پس فردا خبر داد و گفت روسیهو روسیه از نشست مشترک هیات ایران و  اتاق ایران رییس

 .، پتروشیمی و نفت به روسیه مذاکراتی صورت خواهد گرفتمواد غذاییدر رابطه با عرضه 

روز آینده کمیسیون مشترک و روز سه شنبه : گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار کرد و در گفت اوالدیاسداهلل عسگر

ای در راستای فروش مواد عذایی و محصوالت پتروشیمی و نفت با حضور هیاتی از روسیه برگزار خواهد شد، که تامین مواد  جلسه

 .ایران افزایش خواهد یافتغذایی روسیه در پی تحریم این کشور از 

 
از تجار و صادرکنندگان دعوت شده تا در این جلسات شرکت کرده و نقطه نظرات خود را اعالم کنند تا بتوانیم : وی ادامه داد

 .بهترین نتیجه را دریافت کرده و عملی کنیم

 
گیرد یا در کشور روسیه سرمایه گذاری در  یاو در پاسخ به این سوال مبنی بر این که عرضه مواد غذایی به صورت صادرات صورت م

بینی شده تا در شهرهای روسیه  های آینده اتاق ایران و روسیه پیش در برنامه: راستای تولید مواد غذایی انجام خواهد شد گفت

از سوی دولت تر خواهان محصوالت ایرانی هستند با تامین بودجه و سرمایه  که بیش... همچون مسکو، آستاراخان، سنپترزبرگ و 

 .مراکز تجاری ایجاد شود

 
های تجاری مختلفی در راستای بررسی حجم تبادل تجاری ایران و روسیه و خرید  به گزارش تسنیم، در چند وقت گذشته هیات

مواد غذایی از اند و در پی تحریم روسیه از سوی آمریکا و اروپا، این کشور نیز واردات  میوه و مواد غذایی از روسیه به ایران سفر کرده

  .آمریکا و اروپا را تحریم کرد و در فکر تامین نیاز خود از کشور ایران است

http://www.foodpress.ir/PostAF 
 

 گزارشات جهانی
 ایسنا  - 5131شهریور  51شنبه 

  برگزاری سیزدهمین نمایشگاه صید و شکار در امارات

  .شود امارات متحده عربی برگزار می المللی صید و شکار طی هفته جاری در ابوظبی پایتخت سیزدهمین دوره از نمایشگاه بین

المللی صید و شکار از دهم تا سیزدهم  نمایشگاه بین در دوبی، سیزدهمین دوره از( ایسنا) به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران

  .شود پایتخت امارات متحده عربی برگزار می سپتامبر جاری در شهر ابوظبی

یزات و وسایل دستاوردهای خود را در زمینه تجه کشور جهان حضور خواهند داشت و 85شرکت از  555در این دوره از نمایشگاه بیش از 

  .گذارند صیادی و شکار به نمایش می

شود و در حاشیه آن مسابقه شکار با استفاده از  برگزار می های ابوظبی هزار متر مربع در مرکز نمایشگاه 85این نمایشگاه در مساحتی بالغ بر 

  .نیز برگزار خواهد شد وسایل اولیه و ساده شکار

http://www.isna.ir/fa/news/10559054751 
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	مدیرکل آمار و اطلاعات استانداری آذربایجان شرقی از آغاز سرشماری عمومی کشاورزی در این استان از پنجم مهر ماه سال جاری خبر داد و گفت: بیش از 300 مامور در مدت چهل روز این سرشماری را انجام خواهند داد.
	بزرگترین پرورشدهنده میگوی ایران و مالک زمینهای کشاورزی، ناجی "پرسپولیس" میشود
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	بر اساس توافقات انجامشده با سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور، قبض انبارهای اتخاذشده توسط بهرهبرداران جوکار میتواند بهعنوان وثیقه بانکی و گواهی سپرده محسوب شود.
	تولیدکنندگان میوه "واردکننده عمده" شده اند
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	اعلام آمادگی اتحادیه دامداران ایران برای تنظیم بازار گوشت کشور
	مدیرعامل اتحادیه دامداران ایران در نشست مشترک تعاون روستایی با مطبوعات تخصصی حوزه کشاورزی از آمادگی و توانایی اتحادیه دامداران ایران برای تنظیم بازار گوشت کشور خبر داد.
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	سرزنش نگاه سیاسی به نان و فراهم نبودن فضای رقابتی سالم جهت ارتقای بهرهوری تولید نان، چکیده اظهارات و نقدهایی بود که در آیین گرامیداشت پیشکسوت و کارشناس ارشد صنعت آرد و نان کشور عنوان شد.
	سرزنش نگاه سیاسی به نان و فراهم نبودن فضای رقابتی سالم جهت ارتقای بهرهوری تولید نان، چکیده اظهارات و نقدهایی بود که در آیین گرامیداشت پیشکسوت و کارشناس ارشد صنعت آرد و نان کشور عنوان شد.
	سرزنش نگاه سیاسی به نان و فراهم نبودن فضای رقابتی سالم جهت ارتقای بهرهوری تولید نان، چکیده اظهارات و نقدهایی بود که در آیین گرامیداشت پیشکسوت و کارشناس ارشد صنعت آرد و نان کشور عنوان شد.
	رمضان نژاد: وزارت جهاد کشاورزی، وزارتخانه ای اجتماعی است/ روابط عمومی موثر، کشاورزی را موضوع اول جامعه می کند
	رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به این که اساس استمرار حیات و استقلال کشور، کشاورزی است خواستار موضوع نخست شدن کشاورزی در جامعه شد.
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	اسلام در حوزه کشاورزی حرفهای زیادی برای گفتن دارد
	برند پاسارگاد، در زمینه صنایع تبدیلی جهانی میشود
	قائممقام وزیر جهاد کشاورزی گفت: در زمینهٔ صنایع تبدیلی، برند پاسارگاد میتواند یک برند جهانی شود.
	موانع صادراتی به دست دولت رفع میشود نه بخش خصوصی/ کانتینر یخچالدار برای صادرات کشاورزی نداریم
	با تحریم ورود محصولات کشاورزی به روسیه، این روزها جنب و جوش در اتاقهای بازرگانی مشترک ایران و روسیه بیشتر شده، اما نایب رئیس کنفدراسیون صادرات میگوید دولت باید ابتدا فکری برای مبادلات بانکی و حمل و نقل کالای صادراتی کند.
	با تحریم ورود محصولات کشاورزی به روسیه، این روزها جنب و جوش در اتاقهای بازرگانی مشترک ایران و روسیه بیشتر شده، اما نایب رئیس کنفدراسیون صادرات میگوید دولت باید ابتدا فکری برای مبادلات بانکی و حمل و نقل کالای صادراتی کند.
	با تحریم ورود محصولات کشاورزی به روسیه، این روزها جنب و جوش در اتاقهای بازرگانی مشترک ایران و روسیه بیشتر شده، اما نایب رئیس کنفدراسیون صادرات میگوید دولت باید ابتدا فکری برای مبادلات بانکی و حمل و نقل کالای صادراتی کند.
	خرد بودن اراضی کشاورزی مانع بهرهگیری از فناوری نوین میشود
	عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی با بیان اینکه خرد بودن قطعات کشاورزی مانع بهرهگیری از تکنولوژیهای نوین است، گفت: این موضوع تولید در واحد سطح را کاهش میدهد.
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	عضو کمیسیون کشاورزی با بیان اینکه کشاورزان اطلاع کافی در مورد ارزآوری و ارزبری محصولات صادراتی و وارداتی کشاورزی ندارند گفت: وزارت جهاد کشاورزی باید با روشنگری، آنها را به سمت کشت محصولاتی که صادرات آن برای کشور ارزآور است ببرند.
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	رونمایی از ابتکار عمل "بستنی چای" برای طرفداران تجربه ذائقه جدید
	"بستنی چای"، به عنوان ابتکار عمل جمعی از جوانان هنگ کنگی، مورد اقبال شهروندان قرار گرفت.
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